Kowary, 31 październik 2008 r.
GK-3410/7/08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) Zamawiający informuje, że
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. : „Utrzymanie w
przejezdności ulic i ciągów pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym 2008/2009”
rozstrzygniętego w dniu 31 października 2008 r., wybrana została najkorzystniejsza oferta tj.
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „BIM” K. Bizumowicz i K. Mróz, 58-530 Kowary,
ul. Główna 1, za cenę brutto : 401.000,01 zł ( słownie : czterysta jeden tysięcy złotych 01/100 ).
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż w niniejszym postępowaniu brali udział następujący
Wykonawcy :
1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BIM” K. Bizumowicz i K. Mróz, 58-530 Kowary
ul. Główna 1
2. PHU „KAMA” Kompleksowe Roboty Ziemne, Wynajem Sprzętu Budowlanego, Transport
58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16
Streszczenie oceny złożonych ofert :
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Liczba punktów w kryterium cena ryczałtowa brutto - 100%
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Wykonawcy wykluczeni :
1. PHU „KAMA” Kompleksowe Roboty Ziemne, Wynajem Sprzętu Budowlanego, Transport,
58-533 Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16
Uzasadnienie faktyczne :
Zgodnie z pkt E ppkt 4 SIWZ, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany był do złożenia ważnego zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych o kodzie 20 03 ( Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206 ) od
właścicieli nieruchomości z terenu miasta Kowary ( wydane na podstawie ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – ( tekst jednolity Dz.U. Nr 236,
poz. 2008 z 2005 r. ze zmianami )
Wykonawca nie przedstawił w/w dokumentu.
Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia wymienionego wyżej
dokumentu w terminie do dnia 30 października 2008 r. do godz. 15.30.
Jednocześnie Zamawiający poinformował Wykonawcę, iż nieuzupełnienie w/w dokumentu w
wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego dokumentu.
W związku z powyższym oferta nr 2 Wykonawcy, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1
pkt 5.
Uzasadnienie prawne :
1. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wykluczył Wykonawcę z przedmiotowego
postępowania
2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ została złożona przez Wykonawcę
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

