Numer pisma: BZP. 271-004/0012/2012

Swarzędz, dnia 28 luty 2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej
–
informacja o wynikach postępowania Przetarg nieograniczony:
„Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg na terenie i gminy Swarzędz ”
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędza zawiadamia o wyniku postępowania.
Komisja przetargowa dokonała analizy złożonych ofert i postanowiła:

publicznych,

1.

Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, ul. Warszawska 2,
62-020 Swarzędz - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie
wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający w rozdziale 1 pkt 4.1 b) SIWZ wymagał od Wykonawców aby w celu
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazali, że posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:
- zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi, polegające na
pozimowym i letnim oczyszczaniu ulic i dróg o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł
łącznie potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie.
Z dokumentów złożonych wraz z ofertą wynika, że nie wszystkie usługi były realizowane w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający pismem z dnia 02.02.2012r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 brakującej usługi w zakresie
pozimowego i letniego oczyszczania ulic i dróg o dowolnej wartości.
Wykonawca w wyznaczonym terminie osobiście uzupełnił dokumenty, jednakże
uzupełnione dokumenty nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Uzupełnione dokumenty potwierdzają jedynie wykonanie usług w zakresie wykonania 1
usługi letniego oczyszczania ulic i dróg, natomiast brak jest wykazania realizacji 1 usługi
pozimowego oczyszczania ulic i dróg.
Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp dokonał poprawienia w ofercie
wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys oczywistej omyłki
rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”. Oferta
przetargowa została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
przetargowym.

2.

Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) Wykonawcę: Szart Szymon Rąpel, ul. Pionierów 55, 62-510 Konin - zamawiający
wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
Zamawiający w rozdziale 1 pkt 4.1 a) i b) SIWZ wymagał od Wykonawców aby w celu
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazali że:
a) posiadają koncesję lub zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem – koncesja na wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy
Swarzędz,
oraz
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:
- zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi, polegające na
pozimowym i letnim oczyszczaniu ulic i dróg o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł
łącznie potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie.

Z dokumentów złożonych wraz z ofertą nie wynika, że wykonawca realizował usługi w
wymaganym zakresie a także, że posiada koncesję na wywóz odpadów komunalnych z
terenu miasta i gminy Swarzędz.
Zamawiający pismem z dnia 02.02.2012r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 usługi w zakresie pozimowego
oczyszczania ulic i dróg o dowolnej wartości oraz kserokopię koncesji, zezwolenia lub
licencji.
Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokumenty jedynie faksem. Uzupełnione
dokumenty nie potwierdzają spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca
przesłał oświadczenie, które wyjaśnia jedynie treść referencji załączonych do oferty a już
uznanych przez Zamawiającego. Wykonawca przesłał również kserokopię zaświadczenia o
wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania
przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie tj.: nie wykazał realizacji 1 usługi w zakresie
pozimowego oczyszczania ulic i dróg o dowolnej wartości. Ponadto Wykonawca przesłał
dokument jedynie za pośrednictwem faksu co nie może zostać uznane za dochowanie
prawidłowej formy uzupełnienia dokumentów.
Ponadto Wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2010r. nr
113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę: Szart Szymon Rąpel, ul. Pionierów 55, 62-510
Konin - zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy „nie wnieśli wadium do
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o
którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą” – Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Odrzucić ofertę przetargową Wykonawcy: Szart Szymon Rąpel na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert”. Oferta przetargowa została złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu przetargowym.
3.

Po uzupełnieniu dokumentów i poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych złożone
oferty uznać za ważne i ocenić w sposób następujący:
Cena ofertowa
brutto
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
(do celów
Suma punktów
oferty
adres oferenta
porównawczych)

2

3

Zakład Sprzątania Placów i Ulic
Mielczarek, Sobański spółka jawna
ul. Jasielska 7b
60-476 Poznań
Sita Zachód Spółka z o.o.
ul. Jerzmanowska 13
54-530 Wrocław

249 450,00 zł

100,00 pkt

250 697,25 zł

99,51 pkt

4.

Komisja dokonuje wyboru oferty nr 2 jako ważnej – niepodlegającej odrzuceniu - i
najkorzystniejszej z punktu widzenia kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia – najniższej ceny (cena oferty przetargowej nr 2 mieści się
w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
publicznego).

5.

Celem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
winien zgłosić się w dniu 7 marca 2012 roku do siedziby Zamawiającego.

