Ogłoszenie nr 2022/BZP 00104601/01 z dnia 2022-03-31

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Skwierzyna oraz
utrzymanie czystości i porządku parków i skwerów na terenie miasta Skwierzyna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 721 65 10
1.5.8.) Numer faksu: +48 95 721 65 39
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Skwierzyna oraz
utrzymanie czystości i porządku parków i skwerów na terenie miasta Skwierzyna.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-170db907-9545-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00104601/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-31 09:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016516/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Skwierzyna oraz
utrzymanie czystości i porządku parków i skwerów
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00066759/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy
3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. z siedzibą w Skwierzynie jest osobą prawną, nad którą Gmina Skwierzyna sprawuje
kontrolę (Zamawiający jest właścicielem 100% udziałów spółki) i posiada dominujący wpływ na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki.
Ustalony zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy PZP przychód Spółki za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia , dotyczący
wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego nad nią kontrolę wynosi 94,89%.
Dane te zostały zweryfikowane przez Zamawiającego jako wiarygodne, wynika z nich że w okresie realizacji zamówienia
przez Spółkę, ponad 90% działalności Spółki dotyczyć będzie wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego
sprawującego nad nią kontrolę.
W Spółce nie ma udziału kapitału prywatnego. Jednocześnie Spółka posiada wszelkie zasoby pozwalające na rzetelne
wykonanie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie :
I. Usługi polegającej na utrzymaniu czystości i porządku na nawierzchniach ulic, parkingów, chodników oraz przylegających
do nich: zatokach postojowych i autobusowych, wysepkach kanalizujących ruch położonych w poziomie jezdni,
utwardzonych zjazdach na drogi gruntowe, wysepkach między jezdniami, położonych w granicach działek ewidencyjnych
stanowiących poszczególne drogi oraz zieleni przydrożnej będących w zarządzie Gminy Skwierzyna, dalej jako Gmina
II. Utrzymanie czystości i porządku parków i skwerów na terenie miasta Skwierzyna
4.5.3.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 938574,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 938574,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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