
Ogłoszenie nr 510529740-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. 

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie 
Górnym: Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 

poprzez składowanie w 2021 roku. 
 

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: 612570-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, Krajowy numer identyfikacyjny 
81234428300000, ul. Leśno Górne  12, 72-004  Tanowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 317 
57 22, e-mail zoisok@zoisok.pl, kszymanska@zoisok.pl, faks 91 317 57 22. 
Adres strony internetowej (url): www.zoisok.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 poprzez składowanie w 2021 roku. 
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 zagospodarowanie poprzez składowanie odpadu o kodzie 19 05 99 - inne nie 
wymienione odpady (tzw. stabilizat), który jest wytwarzany w procesie biologicznego przetwarzania odpadu o 
kodzie 191212 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11) – frakcja 0-80, w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
prowadzonej przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Odpady objęte 
zamówieniem wykonawca będzie zobowiązany zagospodarować w instalacji przetwarzania odpadów poprzez 
proces składowania (D5). Ilość odpadów do zagospodarowania w ciągu trwania umowy to ok. 4 000 Mg. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2 
 

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: 

 



Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 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. 
  

 


