
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Lipsk

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipsk

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670964

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Żłobikowskiego 4/2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-315

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 876422700

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lipsk.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsk.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 transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Lipsk

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f21a2ced-5f1b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322903

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-20

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000110/02/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
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terenie Gminy Lipsk

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.271.5.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.5.) Wartość zamówienia: 476508,28  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lipsk w 2022 roku, z podziałem na:
a) papier (20 01 01),
b) tworzywa sztuczne i metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (20 01 39, 20 01
40, 15 01 05,),
c) szkło (20 01 02),
d) bioodpady (20 02 01, 20 01 08),
e) popiół (20 01 99),
f) przeterminowane leki (20 01 32),
g) zużyte baterie i akumulatory (20 01 34),
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 20 01 36),
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07),
j) zużyte opony (16 01 03),
k) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie zawierające odpadów wymienionych w
lit. a-j (20 03 01).
Szacowana ilość odebranych odpadów wynosi 850 Mg/rok.

3.10.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z 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. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 13 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Gmina Lipsk posiada udziały w BiomTrans Sp. z o.o. w organizacji wspólnie z innymi gminami–
łącznie 14 gmin, które posiadają 100 % udziałów w spółce. Wspólnie z innymi gminami sprawuje
nad BiomTrans sp. z o.o. w organizacji kontrolę oraz wywiera dominujący wpływ na cele
strategiczne, co wynika z aktu założycielskiego spółki. BiomTrans sp. z o.o. w organizacji
została powołana do realizacji zadań 14 gmin założycielskich. Głównym celem jej działalności
jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gmin związanych z
gospodarką odpadami. Ze względu na dzień rozpoczęcia jej działalności gospodarczej oraz
zgodnie z intencją założycieli spółki ustalono, iż 100 % działalności spółki dotyczyć będzie zadań
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powierzonych jej przez wspólników. W BiomTrans sp. z o.o. w organizacji nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Wszystkie przesłanki wskazane w art. 214 ust. 1
pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały zatem spełnione.

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): BiomTrans Sp. z o. o. w organizacji

5.1.3.) Miejscowość: Dolistowo Stare I 144

5.1.4.) Kod pocztowy: 19-124

5.1.5.) Województwo: podlaskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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