Ogłoszenie nr 500099061-N-2018 z dnia 08-05-2018 r.

Lasy Miejskie - Warszawa: „Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do
odłowu dzików w kompleksach leśnych m.st. Warszawy.”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
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: 546852-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Lasy Miejskie - Warszawa, Krajowy numer identyfikacyjny 14091025100000, ul. ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 612-25-60, e-mail suska@lasymiejskie.waw.pl, faks 22 610-38-29.
Adres strony internetowej (url): https://lasymiejskie.waw.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://lasymiejskie.waw.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do odłowu dzików w kompleksach leśnych m.st. Warszawy.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
LM-W.ZP.260.10.2018
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:
„Utrzymanie i konserwacja drewnianych urządzeń oraz urządzeń do odłowu dzików w kompleksach leśnych m.st. Warszawy.”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 50800000-5
Dodatkowe kody CPV: 50800000-3

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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: część 1 obwody leśne Kabaty i Las Sobieskiego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Lasy Miejskie – Warszawa jako Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” niniejszym informuje ze postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie
prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienia faktyczne: Zamawiający podczas ofercie ofert w dniu 30
kwietnia 2018r. poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 470 000,00 zł (brutto), tj. dla część I obwody leśne Kabaty
i Las Sobieskiego wynosi 172 646,00 zł (brutto), dla część II obwód leśny Bielany-Młociny i Bemowo-Koło wynosi 297 354,00 zł (brutto).
Wykonawca GILOWSKI JERZY, ul. Obrońców Pokoju 62, 05-430 Celestynów, zaoferował dla części I cenę 229 065,00 zł., natomiast Wykonawca
ABAKO Tomasz Szczypiński, Szyszki 135, 06-124 Szyszki, dla części I cenę 198 287,00 zł, dla części II cenę 352 716,80 zł które przewyższają
kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: część 2 obwód leśny Bielany-Młociny i Bemowo-Koło
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Lasy Miejskie – Warszawa jako Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” niniejszym informuje ze postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie
prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienia faktyczne: Zamawiający podczas ofercie ofert w dniu 30
kwietnia 2018r. poinformował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 470 000,00 zł (brutto), tj. dla część I obwody leśne Kabaty
i Las Sobieskiego wynosi 172 646,00 zł (brutto), dla część II obwód leśny Bielany-Młociny i Bemowo-Koło wynosi 297 354,00 zł (brutto).
Wykonawca GILOWSKI JERZY, ul. Obrońców Pokoju 62, 05-430 Celestynów, zaoferował dla części I cenę 229 065,00 zł., natomiast Wykonawca
ABAKO Tomasz Szczypiński, Szyszki 135, 06-124 Szyszki, dla części I cenę 198 287,00 zł, dla części II cenę 352 716,80 zł które przewyższają
kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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.

Drukuj

