
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę Lipiany
na terenie miasta Lipiany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPIANY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685272

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Lipiany

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-240

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@lipiany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę Lipiany
na terenie miasta Lipiany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fae6674-78ed-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00051376/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-09 10:46

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024144/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę Lipiany na terenie miasta Lipiany

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025222/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BUD-I.271.34.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 170107,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości ulic administrowanych przez Gminę
Lipiany
na terenie miasta Lipiany w 2022 roku.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu
zamówienia (OPZ), który stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz
załączonymi do niej dokumentami, złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa,
zachowując najwyższy profesjonalny poziom. 
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie
niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio
wykwalifikowany i doświadczony personel oraz nadzór nad realizacją usługi.
5. Zamawiający określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na
podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 
6. Wymagane jest zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osoby/osób wykonującej/wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia: pracowników fizycznych np.: pracownika sprzątającego oraz operatorów urządzeń,
którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zmówienia stanowiącego przedmiot
zamówienia. 
7. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, oraz
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uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały
określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

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 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu udział wziął jeden wykonawca. Załączył tylko pliki z podpisami. Nie złożył oferty
oraz wymaganych załączników. 
Oferta podlega odrzuceniu gdyż została nieprawidłowo złożona. Podstawa prawna odrzucenia
oferty: art. 226 ust. 1 pkt 3). Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z przepisami
ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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