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Ogłoszenie nr 510004556-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.

Urząd Miejski w Pasłęku: Administrowanie i utrzymanie cmentarzy Komunalnych położonych w
Pasłęku

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: 550282880-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540001469-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Pasłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 00052444700000, ul. Pl. Św.
Wojciecha  5, 14-400  Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48552482001,
e-mail lukasz.ziejka@paslek.pl, faks +48552483180. 
Adres strony internetowej (url): http://paslek-um.bip-wm.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Administrowanie i utrzymanie cmentarzy Komunalnych położonych w Pasłęku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
BGK.271.32.2019.ŁZ

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 usługa polegająca na administrowaniu i utrzymaniu cmentarzy
komunalnych w Pasłęku przez okres jednego roku w zakresie: a) administracji, w szczególności:
▪ prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzanie cmentarzami
komunalnymi w Pasłęku zlokalizowanymi przy ulicy Augustyna Steffena, Osińskiego i Ks.
Henryka. ▪ prawidłowe, bieżące prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji cmentarnej, ▪
obsługa klientów oraz wprowadzanie danych do programu komputerowego, ▪ wytyczanie i
oznakowanie kwater, ▪ dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebu wykonywanego
przez firmy pogrzebowe, ▪ wyznaczanie miejsc, pod grób i przyszłe pochówki, ▪ pobieranie opłat
stałych za korzystanie z terenu cmentarzy komunalnych zgodnie z cennikiem opłat, ▪ pełnienie
nadzoru nad wszelkimi pracami wykonywanymi na terenie cmentarzy komunalnych. b)
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wykonywania prac porządkowych, pielęgnacji zieleni oraz zimowego utrzymania. ▪ bieżące
utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach komunalnych, oraz w pasach przyległych do
cmentarzy;- wyposażenie cmentarzy komunalnych w przenośne kabiny WC ▪ koszenie terenów
zagospodarowanych i niezagospodarowanych – ok. 9 ha (6 krotne) ▪ cięcia
pielęgnacyjne/usunięcia drzewostanu metoda alpinistyczną, ▪ cięcia żywopłotów (3 krotne), ▪
zamiatanie alejek (5 krotne), ▪ zimowe utrzymanie parkingów i alejek, ▪ wykonywanie nasadzeń
uzupełniających,

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 98371111-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Uzasadnienie wyboru trybu: W związku z unieważnieniem postępowania, w dniu 27 grudnia
2019 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Administrowanie i
utrzymanie cmentarzy komunalnych położonych w Pasłęku” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4
ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), wszczętego poprzez publikację
w dniu 19 grudnia 2019 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu
Zamówień Publicznych pod nr 637811-N-2019, Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku w dniu
30 grudnia 2019 r. wszczął, na podstawie art 67 ust 1 pkt 1 lit. a, postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki. Zaproszony Wykonawca jako jedyny posiada
potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania zadania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 286178.86 
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Pasłęku 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Polna 3 
Kod pocztowy: 14-400 
Miejscowość: Pasłęk 
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Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 286178.86 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 286178.86 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 286178.86 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 1 lit. a  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. 
W związku z unieważnieniem postępowania, w dniu 27 grudnia 2019 r., prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Administrowanie i utrzymanie cmentarzy
komunalnych położonych w Pasłęku” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), wszczętego poprzez publikację w dniu 19
grudnia 2019 r. ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu
Zamówień Publicznych pod nr 637811-N-2019, Zamawiający – Urząd Miejski w Pasłęku w
dniu 30 grudnia 2019 r. wszczął, na podstawie art 67 ust 1 pkt 1 lit. a, postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki. Zaproszony Wykonawca jako
jedyny posiada potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania zadania.


