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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: POK nr 1

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: POK 2 i 3

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: POK 2

Ogłoszenie nr 500274297-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników
bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków 

 
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: 644177-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.90/2018

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: 

Usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. w podziale na 5 części, a w
szczególności: 4.1. wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach będących w zasobie Zarządu
Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu
Obsługi Klienta nr 1, Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2 i 3,
Część III – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2, Część IV – usługa wywozu
nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 4, Część V – usługa wywozu nieczystości ciekłych z
nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 5. Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-V zawiera
załącznik nr 1 do Umowy zwany Wykazem Nieruchomości, który został przedstawiony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący
załącznik nr 2 do SIWZ. 4.2. Mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego; 4.3. Transport nieczystości
ciekłych i ich zrzut do oczyszczalni ścieków lub zlewni ścieków wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych. 4.. Wywóz odpadów
wskazanych w zamówieniu nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z poźn. zm.); - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299); - Uchwały Nr LVIII/1096/VII/2017 z
dnia 5 grudnia 2017 r w sprawie wymagań, określenia górnych stawek opłat za ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; - Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017
r. Nr LVI/1025/VII/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 90900000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 90410000-4, 90500000-2

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:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z uwagi na fakt, że postępowanie obarczonej jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z uwagi na fakt, że postępowanie obarczonej jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z uwagi na fakt, że postępowanie obarczonej jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy
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CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: POK 4

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: POK 5

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z uwagi na fakt, że postępowanie obarczonej jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z uwagi na fakt, że postępowanie obarczonej jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy
 
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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