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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171241-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Rozdrabniarki
2020/S 072-171241
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7831689634
Adres pocztowy: al. Marcinkowskiego 11
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 61-827
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Tel.: +48 618530813
Faks: +48 618530842
Adresy internetowe:
Główny adres: www.odpady.poznan.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b Pzp

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa rozdrabniacza w leasingu
Numer referencyjny: ZZO/ZZ-341-06/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
42996100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego, wyprodukowanego po 1.7.2019,
sprawnego technicznie rozdrabniacza wolnoobrotowego. Dostawa ma być dokonana na podstawie umowy
leasingu.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego, wyprodukowanego po 1.7.2019,
sprawnego technicznie rozdrabniacza wolnoobrotowego. Dostawa ma być dokonana na podstawie umowy
leasingu.
Rozdrabniacz musi spełniać wymogi wskazane w załączniku do SIWZ.
Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu, przy czym czas reakcji nie może być dłuższy niż
48 godzin od daty pisemnego zgłoszenia awarii i awaria powinna być usunięta bezzwłocznie, nie później niż w
ciągu 14 dni.
Okres gwarancji: min. 24 m-cy lub 2 000 mth (w zależności co nastąpi wcześniej).
W ramach zamówienia dostawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i
eksploatacji urządzenia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-098637

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa rozdrabniacza w leasingu
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuję o
unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
Uzasadnienie faktyczne: w związku z pytaniami zadanymi w postępowaniu, na które odpowiedź wymagałaby
istotnej zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie, który uniemożliwia opublikowanie tych zmian w Dzienniku
Urzędowym, co skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania. Ze względu na niemożliwość zmiany
ogłoszenia nie ma bowiem możliwości zgodnego z Ustawą prowadzenia postępowania, a tym samym zawarcia
umowy nie podlegającej unieważnieniu.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
Równocześnie wskutek bieżącej sytuacji na rynkach finansowych oraz nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczą
wynikającej z panującej pandemii, niemożliwe jest ze względu na przyczynę zewnętrzną zarówno określenie
czy zamówienie publiczne zostało właściwie przeprowadzone, jak też samo jego przeprowadzenie w obecnej
sytuacji nie leży w interesie publicznym. Przeprowadzenie postępowania w obecnej, niepewnej sytuacji
wpłynęłoby bowiem na zdolność Zamawiającego do realizacji jego podstawowych zadań, co zdecydowanie leży
w interesie publicznym, a więc uzasadniają unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2020
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