
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania
odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm Stara Dąbrowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320737738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogusława IV, 15

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 573 35 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zzo.staragrd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo.stargard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.zzo.stargard.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka komunalna - odpadowa

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 kontenerów do kompostowania odpadów w ramach II etapu budowy kontenerowego systemu kompostowania
odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm Stara Dąbrowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-339877b2-9efc-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00111018/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-05 19:46

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 00079412/01
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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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 03/2022

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 zamówienia jest dostawa 4 kontenerów do kompostowania odpadów w ramach budowy II etapu
kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej 
w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa.
Teren planowanej inwestycji położony jest w województwie zachodniopomorskim, w północnej części powiatu
stargardzkiego, w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. Teren znajduje się w odległości ok 12 km od miasta
Stargard. Projektowane obiekty kompostowni kontenerowej w Łęczycy zlokalizowane zostaną na terenie działki 161/1 w
Łęczycy w gminie Stara Dąbrowa, obręb 0006 – Łęczyca.
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łęczycy.
Działka aktualnie wchodzi w skład terenu będącego w granicach istniejącego zakładu. Na obszarze gdzie jest
rozbudowywana kompostownia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Lokalizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z zapisami:
• Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – zatwierdzonego uchwałą nr XVII (136)2000 Rady Gminy Stara
Dąbrowa z dnia 15.09.2000 r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 33, poz. 422), działki gruntu pod nr geodezyjnymi:
161/1, 162, 163, 165, położone w obrębie Łęczyca – stanowią teren wysypiska odpadów stałych, oznaczonych symbolem
27/1 NU. 
II etap rozbudowy to kontynuacja zamówienia pn. „Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych
i kuchennych na terenie Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa”, jest to system zaprojektowany i
zrealizowany w I etapie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. W ramach I etapu Wykonawca zaprojektował, wykonał
roboty ziemne i przyłączeniowe oraz dostarczył 4-ro kontenerowy system kompostowania (kontenery procesowe) wraz z
urządzeniami technicznymi i oprogramowaniem sterującym. System został wykonany zgodnie z pozwoleniem budowlanym
pozwoleniem budowlanym – Decyzja nr 56/2021 z 02.06.2021 wydana przez Starostę Stargardzkiego

4.5.3.) Główny kod CPV: 44613300-3 - Standardowe pojemniki do przewozu ładunków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44613000-0 - Duże pojemniki

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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: 0

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