
Ogłoszenie nr 510153621-N-2020 z dnia 17-08-2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów
dydaktycznych, domów studenckich, Stacji Badawczej i Gospodarstw Doświadczalnych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części.

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: 561109-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540142271-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul.
Akademicka  13, 20-950  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073,
e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (url): http://www.up.lublin.pl/zamowienia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych, domów studenckich, Stacji
Badawczej i Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z
podziałem na 6 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EZ-p/PNO/20/2020

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:

Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych, domów studenckich, Stacji
Badawczej i Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z
podziałem na 6 części: Część 1 - Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów
dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2A do SIWZ, Część 2 - Wykonanie usługi wywozu
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie usługi wywozu odpadów
komunalnych z obiektów dydaktycznych Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie usługi wywozu odpadów
komunalnych z obiektów dydaktycznych Uniwersytetu
Przyrodniczego w Zamościu.

odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Zamościu,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2B do SIWZ, Część 3
– Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z domów studenckich Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku
nr 1 i 2C do SIWZ, Część 4 – Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych z Zakładu
Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacji Badawczej w Bezku, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2D, Część 5 – Wykonanie usługi wywozu odpadów
komunalnych z Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2E do SIWZ, Część 6 – Wykonanie usługi wywozu
odpadów komunalnych z Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 i 2F do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90513200-8

Dodatkowe kody CPV: 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:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 446310,00 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w części 2 na podstawie art. 93 ust. 1
pkt. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie usługi wywozu odpadów
komunalnych z domów studenckich Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie usługi wywozu odpadów
komunalnych z Zakładu Hodowli Małych Przeżuwaczy i
Stacji Badawczej w Bezku.

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Wykonanie usługi wywozu odpadów
komunalnych z Gospodarstwa Doświadczalnego w
Czesławicach.

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wykonanie usługi wywozu odpadów
komunalnych z Gospodarstwa Doświadczalnego w
Uhrusku.

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Zamawiający unieważnił postępowanie
w części 2, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 253378,80 zł.Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w części 4 na podstawie art. 93 ust. 1
pkt. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Zamawiający unieważnił postępowanie
w części 4, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w części 5 na podstawie art. 93 ust. 1
pkt. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Zamawiający unieważnił postępowanie
w części 5, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w części 6 na podstawie art. 93 ust. 1
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pkt. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Zamawiający unieważnił postępowanie
w części 6, ponieważ nie zostały złożone żadne oferty.

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.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7c6a90fc-d9f2-439d-9bfc-1de0...

4 z 4 17.08.2020, 13:16


