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INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
BEZ UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
kod, miejscowość, województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Miasto Zielona Góra
65-424 Zielona Góra, lubuskie
Podgórna 22
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455

w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 207.000 euro
na udzielenia zamówienia pn. Zimowe utrzymanie jezdni na terenie dzielnicy Nowe Miasto
w Zielonej Górze Rejon 1 i Rejon 3 w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic Miasta”.
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Przedmiot zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zimowe utrzymanie jezdni na terenie
dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze Rejon 1 i Rejon 3 w ramach zadania „Bieżące
utrzymanie ulic Miasta”.
Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem jezdni
dróg i ulic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze w sezonie 2015/2016 w ramach
realizacji następujących zadań:
Rejon I - Północny – długość jezdni i ulic 45,86 km, w tym:
II Standard odśnieżania - drogi krajowe (2,94 km);
III Standard odśnieżania - drogi wojewódzkie (18,80 km) i powiatowe (7,88 km);
IV Standard odśnieżania - drogi powiatowe (4,28 km) i gminne (11,96 km);
Rejon III - Wschodni – długość jezdni i ulic 47,65 km, w tym:
III Standard odśnieżania - drogi wojewódzkie (17,20 km);
IV Standard odśnieżania - drogi powiatowe (4,56 km) i gminne (25,89 km);
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie Specyfikacją Techniczną zawartą
w załączniku nr 6 do zaproszenia;
Wykazy dróg wraz z mapkami poglądowymi zawarte są w załączniku 7 do zaproszenia.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani będą do:
zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości poślizgowej) poprzez pokrywanie
nawierzchni jezdni mieszanka soli drogowej lub mieszanka piasku z solą;
odśnieżanie nawierzchni jezdni;
przygotowanie i bieżące uzupełnienie zapasów piasku i środków chemicznych;
wykonywania przedmiotu zamówienia przy użyciu minimum:
pługopiaskarka - 2 szt.;
pługosolarki - 2 szt.;
system GPS do każdej z ww. jednostek - 4 szt.;
telefony komórkowe i telefon stacjonarny.
Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy
ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny
koszt i własnym staraniem.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.82.15.2015
4.7.

4.3.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię
aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia
na kwotę minimum 500.000,00 zł i okres do 31 marca 2016 r.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania, 90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń.
Rodzaj zamówienia: usługa.

5.

Uzasadnienie:

4.8.

Postępowanie zakończono bez udzielenia zamówienia na podstawie art. 72 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – tekst jednolity z późn. zm.) w
związku
z art. 14 i 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp.
W dniu 18 grudnia 2015 r. przystąpiono do negocjacji z Wykonawcą Małgorzata Guran TAXUS,
ul. Ochla - Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra mających na celu ustalenie warunków
przyszłej umowy, w tym cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie przedstawił żadnego z dokumentów i oświadczeń wymaganych w zaproszeniu
i oświadczył, że nie przyjmuje warunków realizacji zamówienia określonych w zaproszeniu do
negocjacji.
Zgodnie z przepisami ustawy pzp, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego
i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy
ustawy Kodeks cywilny, zwanej dalej kc, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
Natomiast zgodnie z art. 139 ustawy pzp do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje
się przepisy kc, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej.
Tym samym, w związku z tym, iż ustawa pzp nie przewiduje możliwości unieważnienia
postępowania z uwagi na okoliczności jakie miały miejsce w niniejszym postępowaniu, a strony
nie doszły do porozumienia co do warunków przyszłej umowy co uniemożliwia jej zawarcie
(udzielenie zamówienia) zgodnie z art. 14 i 139 ustawy pzp komisja proponuje zakończyć
niniejsze postępowanie bez udzielenia zamówienia do czego legitymację dają przepisy art. 72 §
1 kc, które mówią, że jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy,
umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień,
które były przedmiotem negocjacji. W niniejszej sprawie strony nie doszły do porozumienia co
do żadnych postanowień umownych.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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