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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

dla zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  

o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty 

równowartości 221 000 euro 

 
Ogłoszenie w BZP nr 550003769-N-2020 z dnia 9.01.2020 r. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" 

ul. Konwaliowa 1,  

 81–651 Gdynia  

tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99 

e-mail: sekretariat@kzg.pl 

adres strony internetowej: www.kzg.pl 

 

informuje o zamiarze zawarcia umowy na: 

 

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych  

pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności 

publicznej  

Kod CPV 90513300 – 9 – usługi spalania odpadów 

 

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

pochodzących od mieszkańców i z obiektów użyteczności publicznej w procesie D 10, 

które Zamawiający przekaże Wykonawcy w ilości łącznej nie większej niż 136 Mg 

(+/- 10 Mg). Przez „poddanie procesowi unieszkodliwiania” rozumie się rozpoczęcie 

i zakończenie tego procesu, a Wykonawca zobowiązany będzie wyżej opisane 

warunki bezwzględnie spełnić dla każdej partii odpadów przejętej od Zamawiającego 

i potwierdzić masę unieszkodliwionych w poszczególnych miesiącach odpadów w 

„dokumencie potwierdzającym unieszkodliwienie odpadów”.  

Kody przyjmowanych do unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z Rozp. Min. Środ. z 

dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923): 

15 01 10*, 15 01 11, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 02 14, 16 02 16, 

6 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 05 09, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 

20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 

20 01 80.  

Odpady wyżej wymienione będą dostarczone do unieszkodliwiania we wskazane 

przez Oferenta miejsce/lokalizację Instalacji transportem zorganizowanym przez i na 

koszt Zamawiającego od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy] bez ograniczeń ich ilości w danym dniu/w danym transporcie bez 

względu na wielkość samochodu dostarczającego odpady oraz bez określania 

standardu jakości przekazywanych Wykonawcy odpadów. Wykonawca zobowiązany 

będzie przyjąć każdą przywiezioną przez Zamawiającego ilość odpadów, bez 

określania minimalnych limitów ilościowych na poszczególne rodzaje dostarczanych 

odpadów.  

Oferta na unieszkodliwianie odpadów może dotyczyć dowolnej liczby ww. kodów 

odpadów. 
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3. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:: 

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).  

W dwóch postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, któe były 

ogłoszone w dniu 3.12.2019 r. i 16.12.2019 r. nie zostały złożone żadne oferty.  

Pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione. 

4. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia firmie: 

 

Port Service Sp. z o.o., 

ul. Mjr H. Sucharskiego75 

80 – 601 Gdańsk 
 


