
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Gminie Modliborzyce”

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MODLIBORZYCE

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409608

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 63

1.5.2.) Miejscowość: Modliborzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-310

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 158715079

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://modliborzyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Gminie Modliborzyce”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5f515e3-5c3c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00424790/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-04 14:03

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031432/04/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Gminie Modliborzyce

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: INW.271.1.12.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
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3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Gminie Modliborzyce” 

w zakresie części zamówienia: zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów do odbioru i transportu odpadów
komunalnych:
1) jeden specjalistyczny pojazd typu: śmieciarka na podwoziu trzyosiowym o zabudowie 
22m2 wraz z wyposażeniem, rok produkcji min. 2021; 
2) jeden pojazd ciężarowy typu o DMC 3,5 t. z zabudową skrzynia osiatkowana, rok 
produkcji 2021/2022;

3.10.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp 
Uzasadnienie faktyczne: w zakresie części zamówienia: zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów do odbioru i
transportu odpadów komunalnych, postępowań prowadzonych uprzednio w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy Pzp, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP): 
1) ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00240636/01 z dnia 2022-07-06 obejmujące zadanie w zakresie części 3
zamówienia (znak postępowania: INW.271.1.4.2022), oraz
2) ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00300643/01 z dnia 2022-08-10 obejmujące zadanie w zakresie części 2
zamówienia (znak postępowania: INW.271.1.7.2022)
- nie złożono żadnej oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione (art. 255 pkt 1 ustawy Pzp), a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-74301972-fcfc-11ec-9a86-f6f4c648a056 , ocds-148610-fd740d0e-1898-11ed-b950-8227d40187e8

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma
Wanicki Sp. zo.o.

5.1.2.) Ulica: Myślenicka 19

5.1.3.) Miejscowość: Mogilany

5.1.4.) Kod pocztowy: 32-031

5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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