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Ogłoszenie nr 510106364-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

Gmina Łambinowice: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu
Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz

wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki. 
 

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: 540582-N-2019

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łambinowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141284600000, ul. ul. Tadeusza Zawadzkiego  29, 48-316  Łambinowice, woj.
opolskie, państwo Polska, tel. 774 311 300, e-mail ug@lambinowice.pl, faks 774 311 301. 
Adres strony internetowej (url): http://www.lambinowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości i gniazd w pojemniki.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.6.19

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: 

Odbieranie wszystkich odpadów komunalnych z terenu Gminy Łambinowice oraz ich transport - od wszystkich właścicieli nieruchomości
(zamieszkałych - mieszkańców oraz niezamieszkałych – z obiektów niezamieszkałych) - w okresie zamówienia i przekazanie odebranych
odpadów do zagospodarowania. W zakres zamówienia wchodzi również zaopatrzenie nieruchomości oraz gniazd w odpowiednie pojemniki i
worki. Powierzchnia gminy wynosi 123,62 km2. Gminę Łambinowice zamieszkuje obecnie 7 376 mieszkańców (stan ilości osób
zameldowanych na 9 kwietnia 2019r.) oraz funkcjonuje ok. 324 podmiotów gospodarczych. Profil gospodarki w gminie jest typowo wiejski. Na
terenie gminy brak większych podmiotów gospodarczych. Odbieranie odpadów obejmuje odbieranie odpadów z: - ok. 1550 nieruchomości w
zabudowie jednorodzinnej – nie więcej jednak niż z 1600 budynków jednorodzinnych - od ok. 1000 osób zamieszkujących w zabudowie
wielorodzinnej (8 wspólnot mieszkaniowych plus Spółdzielnia Mieszkaniowa) – nie większej liczby jednak niż 1100 osób

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

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

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 zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych odebranych z terenu Gminy Łambinowice od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie
nieruchomości i gniazd w pojemniki" (sygn. akt ZP.271.6.19) zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm)ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
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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