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Ogłoszenie nr 510074735-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.: Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach

drogowych w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 531817-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27354564700000, ul. ul. 1 Maja  218, 41-710  Ruda
Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2420133 , e-mail zamowienia@mpgm.com.pl, faks
322 420 881. 
Adres strony internetowej (url): https://mpgm.com.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa utrzymania parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych
w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
EZ/03/U/PN/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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: Usługa utrzymania parków, zieleńców i miejskich terenów zieleni
w dzielnicach Wirek i Bielszowice w Rudzie Śląskiej 77313000-7 usługi utrzymania parków,
77314100-5 usługi w zakresie trawników, 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania
terenów zielonych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 77313000-7

Dodatkowe kody CPV: 77314100-5, 77310000-6

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 PRAWNE Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy
Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Zamawiający na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 537 000 zł brutto. W
niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty, których ceny znacznie przewyższały ww. kwotę. Mając
na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi konieczność
unieważnienia niniejszego postępowania.

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. 


