
Ogłoszenie nr 510275246-N-2019 z dnia 17-12-2019 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:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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.271.18.2019

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. Świadczenie usług – Odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w „opisie przedmiotu
zamówienia” (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Rząśnik, 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 zapisami 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) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, w
szczególności Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
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(Dz. U. z 2017r. poz. 2412), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167. 2. Odpady komunalne
zmieszane, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania i
pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do
składowania odebrane z terenu gminy Rząśnik mogą być zagospodarowywane wyłącznie w
instalacjach do tego przeznaczonych, zgodnie z ogólna zasadą bliskości i hierarchią sposobów
gospodarowania odpadami. Wyżej wymienione odpady z Gminy Rząśnik powinny być kierowane
do Instalacji Komunalnej wpisanej na listę marszałka województwa”. 3. Wykonawca w ramach
zadania w zależności od potrzeb Zamawiającego zobowiązany będzie również do zorganizowania
przynajmniej 2 razy w roku kalendarzowym odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon 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, 90533000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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) – zwanej dalej
„ustawą” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania. Uzasadnienie prawne i
faktyczne. W dniu 16.12.2019 r. o godzinie 9:30 upłyną termin składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na wyżej wskazany przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu
wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz.1843).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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) – zwanej dalej
„ustawą” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania. Uzasadnienie prawne i
faktyczne. W dniu 16.12.11.2019 r. o godzinie 9:30 upłyną termin składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na wyżej wskazany przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu
wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
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poz.1843).

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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