Ogłoszenie nr 510033180-N-2019 z dnia 20-02-2019 r.
Gmina Orły: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Orły
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 655840-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Orły, Krajowy numer identyfikacyjny 65090035800000, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły,
woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 671-26-93, e-mail urzad@ugorly.pl, zp@ugorly.pl,
faks 16 736 24 34.
Adres strony internatowej (url): www.gminaorly.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II; PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1 1 . 1 ) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Orły
Numer referencyjny(/eże/z dotyczy):
IFE.II.271.26.2018
11.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
11.3) 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:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Orły; 2) odbiór i
zagospodarowanie odpadów powstałych w obiektach użyteczności publicznej; 3) odbiór i
zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z działalnością jednostek organizacyjnych
Gminy.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
v
Zamówienie było podzielone na części:
nie
11.5) Główny Kod CPV: 45233320-8
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018r. póz. 1986 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a
Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie
faktyczne W dniu 07.12.2018r. Gmina Orły jako Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu
na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Orły" wyznaczając jednocześnie termin składania ofert na dzień 17.12.2018r. na godz. 09.00
(Ogłoszenie w BZP z dnia 07.12.2018r., nr 655840-N-2018). W odpowiedzi na wyżej wskazane
ogłoszenie do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez: Konsorcjum firm Lider Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL" Sp. z.o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa,
Partner - Bogusław Dybek Zakład Oczyszczania „B i M Dybkowie" ul. Wincentego Witosa 48, 37710 Żurawica Cena jaką zaoferował Wykonawca jest większa od środków zabezpieczonych w
budżecie. Zamawiający dokonał oceny, czy istnieje możliwość zwiększenia środków w budżecie.
Po analizie możliwości budżetowych Zamawiający ocenił, że na chwile obecną nie jest w stanie
zabezpieczyć brakujących środków finansowych. W tym stanie rzeczy Zamawiający na mocy
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych podjął decyzje o unieważnieniu postępowania.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IY.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IY.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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