Ogłoszenie nr 510001416-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.
Gmina Kamieńsk: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY KAMIEŃSK
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: 632313-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kamieńsk, Krajowy numer identyfikacyjny 59064828000000, ul. ul. Wieluńska 50, 97360 Kamieńsk, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 817 123, e-mail um@kamiensk.pl, faks
446 817 153.
Adres strony internetowej (url): www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.com.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 KAMIEŃSK
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IOŚ.271.10.2019
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:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady
komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych domków letniskowych lub innych

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy
Kamieńsk oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej. Przez odbieranie
odpadów należy rozumieć w szczególności opróżnianie pojemników z odpadów i transport tych
odpadów do miejsca ich zagospodarowania. Zakres zamówienia obejmuje: 1) odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z: a) nieruchomości zamieszkałych, b) domków
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe 2) zapewnienie wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki na odpady celem
odbierania (przyjmowania) odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
gminy Kamieńsk i zagospodarowanie zebranych w PSZOK odpadów oraz zapewnienie obsługi
PSZOK Powierzchnia gminy wynosi: 95,81 km2. Dane dotyczące liczby mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały i czasowy wg stanu na dzień 31.10.2019 r. - 5816, szacowana
liczba gospodarstw domowych wg stanu na dzień 31.10.2019 r. - 1792 Ilość odebranych i
zebranych odpadów komunalnych przez gminę Kamieńsk w 2018 r. - 1343,740 Mg + odpady
zebrane w PSZOK - 269,600 Mg Ilość deklaracji na wywóz odpadów komunalnych złożonych
przez mieszkańców wg stanu na dzień 31.10.2019 r. wynosiła 1750
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 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:
Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania, na
które Zamawiający nie zamieścił odpowiedzi na swojej stronie przed upływem terenie składania
ofert. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą
do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany był udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Ratio legis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega bowiem na
uzyskaniu przez wykonawców pewności, co do wymagań zawartych w SIWZ w szczególności
dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i w konsekwencji umożliwienie podjęcia decyzji, czy
Wykonawcy są w stanie złożyć oferty nie podlegające odrzucenia. Brak odpowiedzi na zadane
pytania mógł mieć wpływ na wynik postepowania. Przedmiotowa wada tkwiąca w postepowaniu
ma charakter nieusuwalny, zaś brak udzielenia wyjaśnień wywiera, co najmniej potencjalny wpływ
na wynik postepowania, gdyż wykonawcy zainteresowani zamówieniem mogli nie złożyć oferty z
uwagi na brak wyjaśnień pozwalających na doprecyzowanie warunków realizacji przedmiotu
zamówienia (podobnie KIO w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 roku sygn. akt KIO 554/17).
Jednocześnie informujemy iż, cena najkorzystniejszej oferty tj. kwota 1 050 589,20 zł brutto
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.
kwotę 1 000 000,00 zł.
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.

