
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa na podstawie najmu spycharki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302017142

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staroprzygodzka 121

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rzzo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzzo.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:
Dostawa na podstawie najmu spycharki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d21e7c9-9fdd-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00081132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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:
Nie

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 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W dniu 04.02.2022 r. zamawiający wszczął w trybie podstawowym postępowanie nr RZZO/DA/2022/03 obejmujące dostawę
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na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów. Postępowanie podzielono na 6 części. Na część 6, tj. najem spycharki gąsienicowej nie
wpłynęła żadna oferta, co dało podstawę do wszczęcia postępowania z wolnej ręki. Nie zmieniono również warunków
zamówienia.
Zamawiający zastosował tryb z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZZO/DA/2022/06

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 135600 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa na podstawie najmu spycharki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Spycharka gąsienicowa przeznaczona do rozściełania i zagęszczania odpadów komunalnych na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia. Spycharka nie
przepracuje więcej niż 2000 mtg/rok. Parametry przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia i
projekcie umowy stanowiących załączniki do zaproszenia do negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

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 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Wykonawca zaproszony do negocjacji, nie zgodził się na podpisanie umowy na warunkach zaproponowanych przez
zamawiającego.
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