Urząd Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Pismo: RIiD.721.1.5.2013

Gnojnik dnia: 2013-04-11

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg
nieograniczony na:

Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik
informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 1
32-800 Brzesko
na: Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik za cenę 238 500.00 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 1
32-800 Brzesko
(4)

100,00

100,00

1

EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Paderewskiego 18
25-004 Kielce
(1)

85,18

85,18

1

TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 46
33-100 Tarnów
(2)

73,03

73,03
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W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.:

1

Nr oferty, nazwa i adres
wykonawcy:
3
DIMARCO Firma
Usługowo-Handlowa
Marek Strzelec
Iwkowa 482
32-862 Iwkowa

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Art. 89. ust.1 pkt 5
Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został
wykluczony z postępowania.

Zamawiający wykluczył z postępowania:
Lp.:

Nazwa i adres
wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
Art. 24 ust. 2 pkt 4

1

DIMARCO Firma
Usługowo-Handlowa
Marek Strzelec
Iwkowa 482
32-862 Iwkowa
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Nie
spełniono
warunku:
Uprawnienia
do
wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Uzasadnienie: Zamawiający w przedmiotowym
postępowaniu
określił
warunki
udziału
w
postępowaniu. Jednym z nich było posiadanie
uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie
spełniony, jeśli wykonawca posiada aktualne
zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
obejmujące gminę Gnojnik oraz jest wpisany do
rejestru działalności regulowanej gminy Gnojnik. W
celu wykazania spełnienia tego warunku Zamawiający
wymagał dołączenia do oferty aktualnego zezwolenia
na zbieranie i transport odpadów obejmujące gminę
Gnojnik. W rozdziale 3. - Opis przedmiotu
zamówienia II.A.b. Zamawiający określił kody
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:
(kody: 150101, 150102, 150103, 150104, 150106,
150107, ex150109, 160103, 170707, 170201, 170202,
170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405,
170406, 170407, 170411, 200101, 200102, 200108,
ex200110, ex200111, 200125, 200138, 200139,
200140, ex200199, 200201). Odpowiedzią na
zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia z dnia 20.03.2013 r. Zamawiający
zweryfikował kody odpadów jakie będą selektywnie
zbierane: (kody: 150101, 150102, 150103, 150104,
150106, 150107, ex150109, 160103, 170201, 170202,
170203, 170407, 200101, 200102, 200108, ex200110,
ex200111, 200125, 200138, 200139, 200140,
ex200199, 200201). Oferent Firma UsługowoHandlowa DIMARCO Marek Strzelec z Iwkowej
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dołączył do oferty wymagane dokumenty lecz w toku
badania i oceny oferty stwierdzono, że w
zaświadczeniu o wpisie do rejestru działalności
regulowanej wystawionym przez Wójta Gminy
Gnojnik nie ma wszystkich kodów określonych w
opisie przedmiotu zamówienia (kody: 160103,
170201, 170202, 170203, 170407). W dniu
25.03.2013 r. zamawiający wezwał oferenta Firma
Usługowo-Handlowa DIMARCO Marek Strzelec do
uzupełnienia braków w ofercie w terminie dwóch dni
od dnia otrzymania niniejszego pisma. W dniu
26.03.2013 r. oferent uzupełnił braki w ofercie lecz w
przedłożonym zaświadczeniu o wpisie do działalności
regulowanej nie ma zawartych brakujących kodów. W
związku z powyższym Zamawiający na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 4 zobowiązany jest wykluczyć
wykonawcę.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferta
złożona przez Państwa Firmę została odrzucona.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach
i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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