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Smołdzino, dnia 7 listopada 2013 r.

Wykonawcy
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dot. usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania
Działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamiam, iż Zamawiający - Gmina Smołdzino,
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino.

Uzasadnienie

Zawiadamiam, że w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w/w postępowanie zostało unieważnione,
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na
realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca - REMONDIS Sp. z o.o, 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16 Oddział w Lęborku,
84-300 Lębork, ul. Kossaka 91-95
Ryczałtowa cena jednostkowa brutto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych
w wyniku zbiórki selektywnej(łącznie z podatkiem VAT): 230,00 zł
Ryczałtowa cena jednostkowa brutto za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych zmieszanych
odpadów komunalnych (łącznie z podatkiem VAT): 595,00 zł
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na całość zamówienia wynosi: 659 581,98 zł brutto tj.
219 860,66 zł brutto rocznie przez czas trwania umowy. Ustalając szacunkową wartość
Zamówienia, Zamawiający przyjął określone ilości ton odpadów:
1. Ilość odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej: 489 t
2. Ilość odpadów odebranych i zagospodarowanych zmieszanych odpadów komunalnych: 1332 t
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W związku z powyższym, cena najkorzystniejszej oferty pomnożonej przez ilość ton
stanowi kwotę 905 010,00 zł brutto, co przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na
realizację przedmiotowego zamówienia oraz jednocześnie stanowi kwotę o wartości szacunkowej
powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907).
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż na realizację w/w przedmiotu zamówienia
złożono 2 oferty.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
Ryczałtowa cena jednostkowa brutto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych
w wyniku zbiórki selektywnej(łącznie z podatkiem VAT): 280,00 zł
Ryczałtowa cena jednostkowa brutto za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych zmieszanych
odpadów komunalnych (łącznie z podatkiem VAT): 605,01 zł
W związku z powyższym, zgodnie z wskazanym w/w przepisie cyt. „Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

/-/ Zastępca Wójta Gminy Smołdzino
Małgorzata Żebrowska
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