
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin
Brzeski

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEWIN BRZESKI

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412763

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Lewin Brzeski

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-340

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: lb@lewin-brzeski.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lewin-brzeski.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 zamieszkałych z terenu Gminy Lewin
Brzeski

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a659d2c9-d68d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167292/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-05-19 11:09

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018589/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Odbiór, transport i zagosdpodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Lewin Brzeski i GPSZOK

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: BI.I.271.9.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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3.5.) Wartość zamówienia: 17676614,72  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lewin Brzeski (miasto i wszystkie sołectwa)
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami określona w art. 17
ustawy o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699 z póżń. zm.). Odbierane będą odpady zebrane selektywnie:
- odpady z papieru, tektury, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 
- odpady tworzyw sztucznych, metali, w tym opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań
wielomateriałowych, 
- odpady szklane, w tym opakowaniowe szklane, 
- odpady ulegające biodegradacji, 
- pozostałości po segregacji (odpady zmieszane), zgromadzone w pojemnikach i workach ustawionych przy miejscach
odbioru odpadów przy 
nieruchomościach.

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

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

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

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
1. Gmina Lewin Brzeski, jako jedyny wspólnik spółki Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski spółki z ograniczona
odpowiedzialnością ( KRS) sprawuje nadzór, odpowiadający nadzorowi sprawowanemu nad własnymi jednostkami. Nadzór
ten polega na wpływie nad istotnymi decyzjami spółki związanymi z jej sprawami. W zakresie gospodarki odpadami kontrola
ta przejawia się m.in. w podjęciu przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim Uchwały nr XLIV/390/2018 z dnia 12 kwietnia
2018 r. w sprawie kierunku działania Burmistrza Lewina Brzeskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
określającej intencję gminy powierzenia zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku tej spółce.
2. Spółka wykonuje zadania własne gminy Lewin Brzeski, wynikające z przepisów ustaw z dnia 20 grudnia 1996 roku o
gospodarce komunalnej, oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

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

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO - LEWIN BRZESKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5.1.2.) Ulica: ul. Konopnickiej 3

5.1.3.) Miejscowość: Lewin Brzeski

5.1.4.) Kod pocztowy: 49-340

5.1.5.) Województwo: opolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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