Orli Staw, dnia 12 grudnia 2016 roku
UA.271.1.15.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi odbioru,
transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiornikach
bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw” Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania
ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie
Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych – Zadanie nr 2” prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr
ogłoszenia 345813 - 2016 z dnia 17.11.2016 r.
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający)
podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w ww. postępowaniu oferta złożona przez
Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 102,
98-200 Sieradz, została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach Zadania nr 2.
1. Uzasadnienie wyboru
Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie trzech kryteriów oceny ofert:
1) kryterium nr 1 – cena brutto (łącznie) za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1m³ ścieków
przemysłowych 60 %
2) kryterium nr 2 – dotyczące systemu zarzadzania środowiskowego 10%
3) kryterium nr 3 – termin płatności faktur 30 %
2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty
W ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty w ramach Zadania nr 2:
1) oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz,
2) oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: EKO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotra i Pawła
9, 72-015 Police.
3. Punktacja przyznana ofertom w trzech kryteriach oceny ofert
W kryterium nr 1 „cena brutto (łącznie) za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1m³ ścieków
przemysłowych”:
1) oferta nr 1 uzyskała 60,00 pkt.
2) oferta nr 2 uzyskała 33,69 pkt.
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W kryterium nr 2 „dotyczącego systemu zarzadzania środowiskowego”:
1) oferta nr 1 uzyskała 0 pkt.
2) oferta nr 2 uzyskała 0 pkt.
W kryterium nr 3 „termin płatności faktur”:
1) oferta nr 1 uzyskała 30,00 pkt.
2) oferta nr 2 uzyskała 30,00 pkt.
Łączna punktacja przyznana ofertom w trzech kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1 uzyskała łącznie 90,00 pkt.
2) oferta nr 2 uzyskała łącznie 63,69 pkt.
Jako najkorzystniejsza w ramach Zadania nr 2 wybrana została oferta złożona przez
Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 102,
98-200 Sieradz, uzyskując łącznie 90,00 punktów.
4. Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w ramach
przedmiotowego postepowania.
5. Informacja o unieważnieniu postępowania
Zamawiający unieważnił postępowanie w ramach Zadania nr 1 pn. : „Świadczenie usługi odbioru,
transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiornikach
bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw” .
Uzasadnienie faktyczne:
W wyżej wymienionym postępowaniu w ramach Zadania nr 1 cena najkorzystniejszej oferty
przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Postępowanie w ramach Zadania nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015
roku, poz. 2164 ze zm.)

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-)
Daniel Tylak
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