
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM" SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590761733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kępa 19

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgwk.pl

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

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

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami

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:
Dostawa nowych pojemników na odpady komunalne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-683c4853-ddab-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00192368/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03 08:44

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

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 00182813/01

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 1 ustawy
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TWI.3201.10.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa:
1) Pojemników dwukołowych na odpady komunalne – „odpady zmieszane” o pojemności 120 litrów w ilości 200 sztuk,
2) Pojemników dwukołowych na odpady komunalne - „odpady zmieszane” o pojemności 240 litrów w ilości 100 sztuk,
3) Pojemników dwukołowych na odpady segregowane – „papier” o pojemności 240 litrów 
w ilości 30 sztuk,
4) Pojemników dwukołowych na odpady segregowane – „metale i tworzywa sztuczne” 
o pojemności 240 litrów w ilości 30 sztuk,
5) Pojemników dwukołowych na odpady segregowane – „szkło” o pojemności 240 litrów 
w ilości 30 sztuk, 
6) Pojemników czterokołowych na odpady komunalne – „odpady zmieszane” o pojemności 1100 litrów w ilości 200 sztuk,
7) Pojemników czterokołowych na odpady segregowane – „BIO” o pojemności 1100 litrów w ilości 30 sztuk,
8) Pojemników czterokołowych na odpady segregowane – „papier” o pojemności 1100 litrów w ilości 150 sztuk,
9) Pojemników czterokołowych na odpady segregowane – „metale i tworzywa sztuczne” 
o pojemności 1100 litrów w ilości 30 sztuk,
10) Pojemników typu dzwon igloo na odpady segregowane – „szkło” o pojemności 1,5m³ 
w ilości 20 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

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. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z zakupu nowych pojemników do zbiórki odpadów komunalnych
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