
Ogłoszenie nr 510247444-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.

Gmina Rząśnik: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnik w
roku 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: 620820-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540243590-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rząśnik, Krajowy numer identyfikacyjny 55066810800000, ul. ul. Jesionowa  3, 07-205 
Rząśnik, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 59 29 260, e-mail przetargi@rzasnik.pl, faks
29 59 29 285.
Adres strony internetowej (url): www.bip.rzasnik.pl, www.rzasnik.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnik w roku 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.13.2019

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałych),
położonych na terenie Gminy Rząśnik, w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r.
poz. 730, 1403, 1579), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego
2024 (PGO WM 2024), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z
dnia 22.01.2019 roku w sprawie w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla
województwa mazowieckiego 2024 oraz uchwałę nr 4/19 w sprawie wykonania Planu gospodarki
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odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz przepisami Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik, a także innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego i miejscowego. Zakres zamówienia obejmuje również zorganizowanie i
utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych łącznie z odbieraniem z
tego punktu odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych – zgodnie z
zapisami Załącznika Nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany
jest do przekazania zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik, do Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującą się w regionie ostrołęcko -
siedleckim. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia oraz liczby gospodarstw
domowych i budynków jednorodzinnych, zostały opisane w załączniku Nr 7 - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca w ramach zadania w zależności od potrzeb
Zamawiającego zobowiązany będzie również do zorganizowania przynajmniej 2 razy w roku
kalendarzowym odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed posesji właściciela
nieruchomości. Zamawiający z wyprzedzeniem min. 2 tygodniowym wskaże Wykonawcy termin
dokonania odbioru odpadów. Wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie usługi będzie
płatne zgodnie z przedstawionymi cenami przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90514000-3, 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2

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:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
poz. 1843) Zamawiający unieważnił postępowanie. Uzasadnienie faktyczne i prawne Powodem
unieważnienia jest fakt, iż do upływu terminu składania ofert, tj. do 18.11.2019, do godz. 9.30
Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty. Przesłanka unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy
po jego przeprowadzeniu okaże się, że brak jest jakichkolwiek ofert niepodlegających odrzuceniu,
tj. gdy nie została złożona żadna oferta lub zostały złożone oferty, ale wszystkie z nich podlegają
odrzuceniu. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
„Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 1)Nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

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.
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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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