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Orli Staw, dnia 20 grudnia 2017 r. 

UA.271.1.11.2017                                                                           

          

         

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi 

opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i transportu ścieków 

przemysłowych do stacji zlewnej w celu ostatecznego oczyszczenia’’ 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 623577-N-2017 z dnia 28.11.2017r.  

 

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 2017r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w ww. 

postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19, 62-800 Kalisz, została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

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 opróżnienie, transport i oczyszczenie 1m³ 

ścieków przemysłowych - 60 % (waga kryterium), 

2) kryterium nr 2 - jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania 

środowiskowego, zgodnie z którym świadczona będzie przedmiotowa usługa  

- 10% (waga kryterium), 

3) kryterium nr 3 - termin płatności faktur (liczba dni wskazana przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty liczona od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury) 

 - 30 % (waga kryterium). 

 

2. Nazwy (firmy) z podaniem siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 

W ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty:  

1) oferta nr 1  złożona przez Wykonawcę: Firma Usługowo Handlowa JARTEX Szczepan 

Jarantowski z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 12, 62-800 Kalisz, 

2) oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. 

z o.o. z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19, 62-800 Kalisz. 
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3. Punktacja przyznana ofertom w trzech kryteriach oceny ofert 

W kryterium nr 1 „cena brutto (łącznie) za opróżnienie, transport i oczyszczenie 1m³ ścieków 

przemysłowych”: 

1) oferta nr 1 uzyskała 59,75 pkt. 

2) oferta nr 2 uzyskała 60 pkt. 

W kryterium nr 2 „jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania 

środowiskowego”: 

1) oferta nr 1 uzyskała 0 pkt. 

2) oferta nr 2 uzyskała 10 pkt.  

W kryterium nr 3 „termin płatności faktur”: 

1) oferta nr 1 uzyskała 10 pkt.  

2) oferta nr 2 uzyskała 20 pkt. 

 

Łączna punktacja przyznana ofertom w trzech kryteriach oceny ofert: 

1) oferta nr 1 uzyskała łącznie 69,75 pkt. 

2) oferta nr 2 uzyskała łącznie 90,00 pkt.  

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19, 62-800 

Kalisz uzyskując łącznie 90 pkt. 

 

 

4. Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w ramach 

przedmiotowego postepowania. 

 

      

          

                Z poważaniem 

             Przewodniczący Zarządu  

           Związku Komunalnego Gmin 

         „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

          (-) 

              Daniel Tylak 

 


