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Ogłoszenie nr 500297952-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.

Gmina Mochowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mochowo

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

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: 651679-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mochowo, Krajowy numer identyfikacyjny 61101577300000, ul. Sierpecka  2, 09-214  
Mochowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 763 333, e-mail mochowo.gk@wp.pl,
faks 242 763 178. 
Adres strony internetowej (url): www.mochowo.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Mochowo

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

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 wykonanie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Mochowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy
w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 9 do
SIWZ. Konstrukcja niektórych nawierzchni dróg nie pozwala na zastosowanie przez Wykonawcę
ciężkiego sprzętu do transportu. W związku z powyższym wykonawca usługi zobowiązany jest
do dostosowania środków transportu do faktycznych warunków występujących w terenie,
uwzględniając w szczególności nośność dróg dojazdowych oraz warunki atmosferyczne.W
przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych przez Wykonawcę, a powstałych na drodze
po przejeździe własnego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na swój koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości. Wykonawca pod żadnym pozorem nie
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może w trakcie odbioru i transportu mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz
selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Wszelkie użyte w
niniejszych dokumentach oznaczenia handlowe lub normowe mają na celu określenie wymagań
technicznych i jakościowych produktów, w każdym przypadku możliwe jest zastosowanie
materiałów i rozwiązań równoważnych

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

 
Dodatkowe kody CPV: 34928480-6, 90511000-2, 90511300-5, 90512000-9, 90513100-7

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:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986); Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym
postępowaniu Zamawiający wyznaczył termin do składania ofert na dzień 03.12.2018 r. godz.
10:30. W w/w terminie wpłynęła jedna oferta o wartości brutto 1.451.379,84 zł. Na sesji otwarcia
ofert Zamawiający podał kwotę jaką zabezpieczył w budżecie gminy w dniu otwarci ofert –
842.918,40 zł brutto. Z uwagi na powyższe cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej
 
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. 


