
Ogłoszenie nr 510199445-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.

Gmina Herby: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Herby w sezonie zimowym
2019/2020

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: 590502-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540179481-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Herby, Krajowy numer identyfikacyjny 15139843900000, ul. Lubliniecka  33, 42-284 
Herby, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3574100 w. 17, e-mail urzherby@onet.poczta.pl,
gmina@herby.pl, faks 34 3574105.
Adres strony internetowej (url): www.herby.pl
Adres profilu nabywcy: www.herby.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Herby w sezonie zimowym 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ.271.10.2019.P

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:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie w czystości dróg gminnych w standardzie 3
na terenie gminy Herby w sezonie zimowym 2019/2020. Łączna długość dróg przewidziana do
odśnieżania w ramach niniejszego zamówienia wynosi około 88,00 km.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
gminy Herby w sezonie zimowym 2019/2020”Część I:
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach :
Chwostek, Hadra, Mochała, Piłka, Kolonia Lisów, Głąby,
Pustkowie, Brasowe, Turza, Braszczok, Niwy, Tanina,
Łebki, Łęg. – 30,00 km

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
gminy Herby w sezonie zimowym 2019/2020”Część II:
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach :Lisów
(dodatkowo cmentarz i parking cmentarny, parking przy
ZPO, teren przy garażach ul. Budowlanych i ul. Witosa,
teren oczyszczalni ścieków) Otrzęsie, Oleksiki, Drapacz. –
20 km

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
gminy Herby w sezonie zimowym 2019/2020”Część III:
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach : Olszyna
(dodatkowo parking przed kościołem), Kierzki, Kalina. –
16,00 km

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

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:
Zamawiający w dniu 10.09.2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i wezwał Wykonawcę
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
celem podpisania umowy. W dniu 17.09.2019 r. Wykonawca pismem zawiadomił o odstąpieniu od
podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. W związku z tym, że na Część I, II. III
oraz IV zamówienia złożono tylko jedną ofertę Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający w dniu 10.09.2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i wezwał Wykonawcę
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
celem podpisania umowy. W dniu 17.09.2019 r. Wykonawca pismem zawiadomił o odstąpieniu od
podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. W związku z tym, że na Część I, II. III
oraz IV zamówienia złożono tylko jedną ofertę Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
gminy Herby w sezonie zimowym 2019/2020”Część IV:
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach : Herby
(dodatkowo cmentarz, parking przy Urzędzie Gminy,
parking przy ZPO , teren pływalni , parking przed
kościołem, teren garaży – przy ul. Katowickiej, teren
oczyszczalni ścieków, teren SUW), Pietrzaki i Cztery
Kopy.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający w dniu 10.09.2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i wezwał Wykonawcę
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
celem podpisania umowy. W dniu 17.09.2019 r. Wykonawca pismem zawiadomił o odstąpieniu od
podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. W związku z tym, że na Część I, II. III
oraz IV zamówienia złożono tylko jedną ofertę Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający w dniu 10.09.2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i wezwał Wykonawcę
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
celem podpisania umowy. W dniu 17.09.2019 r. Wykonawca pismem zawiadomił o odstąpieniu od
podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia. W związku z tym, że na Część I, II. III
oraz IV zamówienia złożono tylko jedną ofertę Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.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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