Orli Staw, dnia 7 stycznia 2010 roku
UA.AG.341-45-3/09

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport
i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych – odcieków z kwatery
deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
(Zamawiający), na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zm.)
zawiadamia, że w ww. postępowaniu oferta złożona przez Wykonawcę – Firmę Usługowo
– Handlową „JARTEX” Szczepan Jarantowski z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 12,
62 – 800 Kalisz wybrana została jako najkorzystniejsza.

1. Uzasadnienie wyboru
Art. 91 ust. 1 ww. ustawy.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium
oceny ofert:
Cena brutto (łącznie) za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1m 3 ścieków przemysłowych –
odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych – 100%
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: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO” Sp. j.
z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19, 62 – 8—Kalisz,
Cena ofertowa brutto – 120 582,00 zł.
2) Oferta nr 2 złożona przez: Firmę Usługowo – Handlową „JARTEX” Szczepan
Jarantowski z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 12, 62 – 800 Kalisz,
Cena ofertowa brutto – 112 350,00 zł.
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3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną
ofertom w jedynym kryterium oceny ofert:
Cena brutto (łącznie) za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1m 3 ścieków
przemysłowych – odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych – 100%
W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastosował następujący wzór:

liczba uzyskanych punktów
przez ofertę

=

najniższa cena brutto za odbiór, transport i unieszkodliwianie
1m³ ścieków przemysłowych
cena brutto za odbiór, transport i unieszkodliwianie
1m³ ścieków przemysłowych badanej oferty

x

100

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez Firmę Usługowo –
Handlową „JARTEX” Szczepan Jarantowski z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 12, 62 –
800 Kalisz, uzyskując 100 pkt.
4. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
W przedmiotowym postępowaniu wykluczono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miasta „EKO” Sp. j. z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19, 62 – 8—Kalisz.
Uzasadnienie prawne
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się również wykonawców, którzy: nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub
złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3.
Uzasadnienie faktyczne
Złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą Wykaz wykonanych usług nie potwierdza
spełnienia warunku określonego w pkt. 6.5.1 IDW – I części SIWZ, zgodnie z którym
Wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000, 00 zł brutto.
W załączonym do oferty Wykazie ... Wykonawca wymienił 5 usług, ale wartość każdej z nich
jest mniejsza niż wymagane 100 000, 00 zł brutto.
Ponadto złożone przez Wykonawcę zaświadczenia potwierdzają należyte wykonanie
usług wymienionych w Wykazie ..., ale wartość każdej z tychże usług nie spełnia warunku
określonego w pkt. 6.5.1 IDW – I części SIWZ.
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W związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia Wykazu
wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
wyznaczając termin uzupełnienia do dnia 5 stycznia 2010 roku do godz. 13.00. Wykonawca
jednak nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
5. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
W przedmiotowym postępowaniu odrzucona została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO” Sp. j. z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19,
62 – 8—Kalisz.
Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą oraz zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.
Uzasadnienie faktyczne
W związku z tym, że Wykonawca został wykluczony w niniejszym postępowaniu oferta przez
niego złożona została odrzucona.

Z poważaniem
Z upoważnienia Przewodniczącego
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

(-)
Magdalena Poroś
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