
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02
01 z terenu gminy Łomianki oraz z terenu GPSZOK w okresie sierpień - grudzień 2021 roku.”

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 222 888 98 05

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-
publiczne/lista-postepowan-2021

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 ulegających biodegradacji o kodzie 20 02
01 z terenu gminy Łomianki oraz z terenu GPSZOK w okresie sierpień - grudzień 2021 roku.”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e6999e5-dd8c-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00104514/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-05 15:00

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000996/05/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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2.3.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od mieszkańców na 2021r.

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: RZP.271.14.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3500000  PLN

3.5.1.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1490740,74
 PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji 20 02 01 z terenu gminy Łomianki, tj.:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02
01 od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki, 
2) dostarczenie i rozdysponowanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów
zielonych;
3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02
01 dostarczanych przez mieszkańców do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego przy ul. Brukowej 2a w Łomiankach
4) transport odpadów komunalnych, 
5) zagospodarowanie odpadów zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w sposób zapewniający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu, 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 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.) oraz aktualnie
obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017
poz. 2412), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167).
3. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 02.08.2021 r. do
31.12.2021 r. 
4. Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów tj. ilość Mg odpadów, jaką Wykonawca
zobowiązany jest odebrać w okresie realizacji zamówienia wynosi 2 228 Mg., w tym:
 1 978 Mg od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy
Łomianki,
 250 Mg z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

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

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie sektorowe udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 388
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:
Zamawiający zamierza powierzyć wykonywanie tego zadania osobie prawnej - Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. (ZWiK). Jest to spółka w której 100% udziału
posiada Gmina Łomianki i sprawuje nad ZWiK kontrolę prawne odpowiadającą kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami ZWiK. Ponad 90%
działalności ZWiK dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Łomianki. W spółce
tej nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego. ZWiK realizuje takie usługi od dwóch lat.
Posiada doświadczenie, potencjał kadrowy i odpowiedni sprzęt, tym samym dając gwarancję
nad prawidłową realizacją tego zadania. Spółka będąca własnością Zamawiającego jest w
stanie ograniczyć koszty realizacji zadania, a tym samym zrealizować je po kosztach niższych
niż rynkowe.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-91857ed7-71bb-11eb-86b1-a64936a8669f

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): Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Lomiankach

5.1.2.) Ulica: Rolnicza 244

5.1.3.) Miejscowość: Łomianki

5.1.4.) Kod pocztowy: 05-092

5.1.5.) Województwo: mazowieckie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

§ 8
ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z
art. 455 ustawy Pzp w zakresie:
1) zwiększenia ilości odbieranych i zagospodarowywanych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji o kodzie 20 02 01, nie zmieniająca w sposób znaczny zakresu świadczeń i
zobowiązań wynikających z umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2) zmiany kwoty określonej w § 3 ust. 2 umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
jeżeli zmiana nie będzie miała wpływu na koszt jednostkowy ( ceny za 1 Mg określonej w §3
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ust.1 ) wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:
1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;
2) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy,
a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na realizację usług będących
przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;
3) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. 
3. O wystąpieniu okoliczności mogących skutkować zmianą umowy, Strony poinformują 
się w formie pisemnej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany umowy oceni, czy Wykonawca wykazał
spełnienie przesłanek o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów 
czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
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