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OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

    

Ogłoszenie o zamówieniu  zostało zamieszczone i opublikowane  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

na portalu UZP, w dniu 06.06.2013r. pod  Nr 218672-2013 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Radomin w dniu 06.06.2013r. na stronie www.radomin.pl BIP  

przetargi  zamówień publicznych, a także wywieszone na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń w budynku 

Urzędu Gminy Radomin. 

Gmina Radomin - Wójt Gminy Radomin  

ogłasza,  

że w wyniku zakończonej procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym o wartości nie 

przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia z dnia  29 stycznia 2004r.-Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), na wykonanie zamówienia 

publicznego  p.n. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na 

terenie Gminy Radomin”  złożono  2 oferty w terminie na składanie ofert.  

 W  trakcie badania,  sprawdzania zgodności treści złożonych ofert z warunkami przetargu i 

SIWZ, w ofercie Nr 1 zaszła konieczność uzupełnienia dokumentów i poprawki oczywistego błędu 

rachunkowego. 

Zamawiający zwrócił się do wykonawcy pismem z dnia 17.06.2013r. o uzupełnienie dokumentów. 

Zamawiający zwrócił się również z pismem z dnia 19.06.2013r.o wyrażenie zgody na poprawkę omyłki. 

Wykonawca uzupełnił żądane dokumenty i wyraził zgodę na poprawienie omyłki a jego oferta nie została 

odrzucona.   

W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wykluczono ofertę Nr 2 ponieważ 

wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 Wobec  powyższego ocenie podlegała 1 ważna oferta.  

 Po dokonaniu oceny, zawiadamiam, że wykonawcą niniejszego zamówienia  wybrano 

Wykonawcę – ofertę Nr  1: Zakład Usługowo-Handlowy  

„KARO” Józef Karczewski 

ul. Szpakowa 12/A 

85-432 Bydgoszcz 

Wybrana oferta  Nr 1 prezentuje cenę przetargową: brutto – 339 453,50 zł    

                 netto   -  314 308,80  zł 

     

Uzasadnienie wyboru oferty Nr 1: 

Oferta Nr 1 jest najkorzystniejszą  i  uzyskała maksymalną liczbę punktów = 100,  w ramach  jedynego 

kryterium oceny ofert:  cena  = 100% . 

 Oferta wybrana prezentuje cenę najniższą i niższą od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na 

wykonanie zamówienia. W wyniku badania,  sprawdzania zgodności treści złożonej oferty z warunkami 

przetargu i SIWZ,  zaszła konieczność  wezwania oferenta  do uzupełnienia dokumentów do złożonej 

oferty oraz Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową w złożonej ofercie z konsekwencją dla 

ceny oferty.   

W niniejszym przetargu wykluczono wykonawcę i odrzucono ofertę  Nr 2  złożoną przez: 

              Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie  

    Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

ul. K. Wyszyńskiego 47  

87-600 Lipno 

            Cena oferty:  brutto    600 372,00 zł;      netto   -  555 900,00 zł 

http://www.radomin.pl/


 

 

Podstawa prawna i faktyczna  wykluczenia wykonawcy i odrzucenia  oferty  Nr 2 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 wykluczam wykonawcę i odrzucam ofertę Nr  2 ponieważ wykonawca 

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w pkt VII.1.) b określił 

warunek wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał min. 2 usługi  

w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych głównych usług, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Usługi polegające  na odbiorze  zbieranych odpadów komunalnych o  

wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN brutto każda z osobna, w stosunku 1 roku  (jedna  usługa 

rozumiana jako  wartość  całości zbieranych odpadów od grupy wytwórców odpadów- np. firmy, 

osoby prywatne)   

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku ponieważ wartość jednej usługi zawartej w wykazie usług 

nie spełniała warunku Zamawiającego.  

   

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta  

umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 Umowa w sprawie wykonania zamówienia, z wykonawcą wyłonionym w niniejszej procedurze, 

może być podpisana nie wcześniej niż po upływie 5 dni  od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia 

faksem lub drogą elektroniczną do uczestników postępowania przetargowego, z tym, że zgodnie art. 27 

ust.2 - po zwrotnym potwierdzeniu  otrzymanego zawiadomienia przez Wykonawców- uczestników  

przetargu (liczy się data  otrzymania zawiadomienia) lub po upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia 

do uczestników drogą pocztową, w przypadku braku potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną.  

 Podpisanie umowy  z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie  związania  ofertą. 

Wykonawca, którego oferta została  wybrana dla wykonania zamówienia, zobowiązany jest do  

wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy,  w wysokości 3 %  ceny podanej w ofercie 

(cena brutto).   

 Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do udziału w następnych.   

    

 

  

Radomin, dnia 20.06.2013r. 

 

 

 

Wójt Gminy Radomin 

inż. Piotr Wolski 
 
 

  

                 

 


