
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Nazwa nadana zamówieniu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w
Kaliszu.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALISZ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855877

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Główny Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: bck@um.kalisz.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.kalisz.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:
Nazwa nadana zamówieniu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w
Kaliszu.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d000c0c-5104-11ed-8832-4e4740e186ac

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429903/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-09 07:59

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031960/16/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalneg i Wojskowego w Kaliszu

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: BCK.2711.1.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00429903/01 z dnia 2022-11-09

2022-11-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi



3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przez wykonawcę usługi polegającej na ustawieniu pojemników na odpady oraz
odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 183-185 i Cmentarza
Wojskowego przy ul. Żołnierskiej 24.
2. Planuje się realizację przedmiotu zamówienia w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

3.10.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

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. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Planowane jest udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w Kaliszu w trybie
zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z
uwagi na brak możliwości technicznych ciąg dalszy na stronie: www.bip.kalisz.pl w zakładce: "Ogłoszenia" podzakładce: "
Zamówienia publiczne - zapytanie ocenę, zamówienie z wolnej ręki itp." gdzie zamieszczono szczegółową metodologię
wyliczeń uzasadniającą spełnianie warunku, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy Prawo zamówień
publicznych .Dokumenty, na podstawie których dokonano stosownych wyliczeń są jawne i ogólnodostępne w przeglądarce
dokumentów finansowych na stronie: https://ekrs.ms.gov.p

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):
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Nowy Świat 2A

5.1.3.) Miejscowość: Kalisz

5.1.4.) Kod pocztowy: 62-800

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

1) Zamawiający w celu zapewnienia pełnej jawności i przejrzystości postępowania na stronie www.bip.kalisz.pl w zakładce:
"Ogłoszenia" podzakładce: " Zamówienia publiczne - zapytanie
ocenę, zamówienie z wolnej ręki itp." zamieścił szczegółową metodologię wyliczeń uzasadniającą spełnianie warunku, o
którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
2) dokumenty źródłowe, na podstawie których dokonano stosownych wyliczeń są jawne i ogólnodostępne w przeglądarce
dokumentów finansowych na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/ po wpisaniu numeru KRS wykonawcy (0000010157).
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