
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko od 01.04.2021-30.09.2021

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146865172

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: odpady@um.brzesko.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko od 01.04.2021-30.09.2021

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09c1d781-8011-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015627/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-03-10 12:28

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001995/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzesko.
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2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2021.IP

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 4180884,66  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób
zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r, poz. 1439 z późn.
zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego przyjętego Uchwałą
Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie
wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022”
oraz Uchwały Nr XXXVI/543/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27
marca 2017 rok w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego na lata 2016-2022" oraz Uchwały Nr XLII/644/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/510/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania "Planu
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022", oraz przepisami
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko oraz
uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.

3.10.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 11
ustawy
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4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie
udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione
są łącznie następujące warunki:a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę,
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym
wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby
prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna
kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,b) ponad 90 % działalności
kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający
sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z.o.o.

5.1.2.) Ulica: ul. Słowackiego 1

5.1.3.) Miejscowość: Brzesko

5.1.4.) Kod pocztowy: 32-800

5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Brzeskie zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1, (nr KRS 000060224)
powołane zostały na podstawie aktu notarialnego REPERTORIUM A nr 2211/1992 z dnia 4 maja
1992 r. celem wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Brzesko w tym zadań
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Gmina jest właścicielem
100 % udziałów w spółce a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału kapitału
prywatnego a zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną całkowitą kontrolę. Ponadto ponad
90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej
przez Gminę. Procentowy wskaźnik udziału sprzedaży z tytułu dostaw i usług świadczonych
przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z.o.o. na rzecz Gminy Brzesko, Spółek Gminnych
oraz mieszkańców Gminy Brzesko w ramach zadań własnych gminy, w odniesieniu do
całkowitych przychodów Spółki według rejestrów sprzedaży VAT wyniósł odpowiednio: 90,63%
w roku 2018, 90,34% w roku 2019 oraz 91,28% w roku 2020, jego średnia wysokości z trzech lat
to 90,75%
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