
Ogłoszenie nr 510086636-N-2020 z dnia 20-05-2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.: Dostawa nowych pojemników na odpady.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

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: 536749-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
87052597300000, ul. ul. Grudziądzka  159, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo
Polska, tel. 056 6398119, 6398166, e-mail sekretariat@mpo.torun.pl, faks 566 398 120.
Adres strony internetowej (url): https://mpo.torun.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nowych pojemników na odpady.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/ZP-10/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

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:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników do zbierania odpadów wykonanych
z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD typu MGB - 120
w następujących ilościach, tj.: 1) pojemnik MGB 120 koloru brązowego - 500 sztuk.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34928480-6
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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:
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W dniu 7.05.2020 r. do Sekretariatu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu wpłynęła oferta wykonawcy Asklepios
Małgorzata Jania. Koperta, w którą zapakowana była oferta Wykonawcy nie zawierała
oznakowania zgodnego z rozdziałem XII pkt. 8 SIWZ na dostawę nowych pojemników na odpady,
tj. "oferta na przetarg nieograniczony dotyczący dostawy nowych pojemników" oraz "nie otwierać
przed dniem 13.05.2020 r. godzina 9:15". W wyniku niezastosowania się przez Wykonawcę do
wytycznych dot. oznakowania koperty, sekretarka nie mając wiedzy, jaki dokument znajduje się w
środku, otworzyła kopertę z ofertą. Uzasadnienie prawne unieważnienia: Postępowanie zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

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.
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