Dotyczy: Unieważnienia postępowania
Gmina Budziszewice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Budziszewice.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Opublikowano w BZP - ogłoszenie nr 510282199-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636055-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Budziszewice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064781300000, ul. ul. J. Ch. Paska 66, 97-212
Budziszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 102 389, e-mail budziszewice@wp.pl, faks 447 102 389.
Adres strony internetowej (url): http://bip.budziszewice.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Budziszewice.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia zakresem swym obejmuje odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice , gromadzone będą w sposób selektywny i mieszany,
obowiązywać będzie system workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów. W zakres zamówienia wchodzi również
odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gromadzone
będą w pojemnikach i kontenerach; odbieranie i zagospodarowywanie zużytych baterii z wyznaczonych punktów
odbioru, gromadzone będą w pojemnikach; odbieranie i zagospodarowywanie przeterminowanych leków z
wyznaczonego punktu odbioru, gromadzone będą w pojemniku ; wywóz mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu budowlanego sprzed nieruchomości
dwa razy w roku. Wykonawca na czas realizacji umowy zapewni worki oraz pojemniki i kontenery do gromadzenia
odpadów. Odbiór i zagospodarowywanie ma się odbywać 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 obowiązującymi
przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, w tym w stanowiącym jej
integralną część załączniku nr 1 pn. Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający stosownie do art.29ust.3a ustawy
Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w
art.22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy – wymagania zostały określone w SIWZ. Wartość
zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90533000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.z 2019r.poz.1843) . Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art.93 ust.1pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
„1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli(…) 4)cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” Uzasadnienie faktyczne: Ogłoszeniem nr
636055-N-2019 z dnia 13 grudnia 2019r. zostało wszczęte przez Zamawiającego
postępowanie o udzielenie zamówienia na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Budziszewice prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 23
grudnia 2019r. godz.11:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła oferta z ceną
626.905,28 zł brutto, natomiast kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi 420.000,00 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości
zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym
Zamawiający zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych unieważnił postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
Wójt Gminy
(-) Marian Holak

