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Ogłoszenie nr 510047599-N-2019 z dnia 12-03-2019 r.
Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie: Konserwacja rowów i cieków wodnych na
terenie Gminy Miejskiej Lubin
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: 517496-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie, Krajowy numer identyfikacyjny
39064753500000, ul. ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.
76 7468129, 7468277, e-mail bzp@um.lubin.pl, faks 767 468 287.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.1.11.2019
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 konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy
Miejskiej Lubin. Zakres zamówienia obejmuje konserwację i bieżące utrzymanie: a) rzeki
Zimnicy od km 25+070 do 26+500 i od km 27+400 do 27+850 i kanału bocznego rzeki Zimnicy
w Miroszowicach Z-7 dł. 166m wraz z odcinkiem kanału otwartego przy torach PKP w rejonie
ul. Konstytucji 3-go Maja. b) potoku Baczyny od km 0+000 do 1+290, kanału bocznego B-1
dług. 240m, c) potoku Małomickiego od km 0+990 do 2+130 i rowów PM-1, PM-2-1, PM-2,
PM-3, d) rowu otwartego o długości 1.485 m odwadniającego osiedle Ustronie, e)
piaskowników: na oś. D, przy ul. Krupińskiego, w Krzeczynie Wielkim, f) rowów o długości
4000m wg wskazań Zamawiającego. Zakres prac obejmuje m.in.: • koszenie porostów na
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skarpach, • usuwanie namułu z dna rowów i cieków, • hakowanie – usunięcie roślinności dennej
(wodorostów) wraz z systemem korzeniowym, • wywóz zanieczyszczeń mechanicznych,
nadmiaru ziemi i skoszonej trawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77314000-4

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:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986 ze
zm.)postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało unieważnione, ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 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.
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