Ogłoszenie nr 510152830-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich: Wycinka
drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106 na terenie działania Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Stargardzie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
ZZDW-6.381.121.2019.7
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: 572670-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy
numer identyfikacyjny 33096113200000, ul. ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3427831, e-mail zzdw@zzdw.koszalin.pl, faks 94
4324328.
Adres strony internetowej (url): http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106 na terenie działania Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Stargardzie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZDW-6.381.121.2019.7
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:
Zakres usługi obejmuje wycinkę drzew na drodze wojewódzkiej nr 106 w łącznej ilości 107 szt. Prace
związane z usunięciem drzew obejmują: oznakowanie miejsca robót, wycięcie drzew na wysokości
nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, wywiezienie drewna, uporządkowanie terenu po
wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca
winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wskazań przedstawiciela Zamawiającego.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211400-6
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:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą
do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W przedmiotowym postępowaniu w SIWZ w DZIALE XVI Opis kryteriów
wyboru oferty najkorzystniejszej błędnie opisane zostało kryterium „skrócenie terminu realizacji
zamówienia”, co uniemożliwiło prawidłową ocenę ofert. Mając powyższe na względzie uznać należy,
iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
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.

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 24/07/2019

