
Sektor II

Ostróda, dnia 28 grudnia 2016r.

Nr sprawy:GO.7000.1305.2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  z terenu Sektora 
II położonego na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 
„Czyste  Środowisko”  z  siedzibą  w  Ostródzie,  transport  odebranych 
odpadów komunalnych i ich przekazanie do właściwej instalacji oraz 
świadczenie innych usług. "

oznaczenie postępowania: SOA.271.8.2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (dalej: 
Zamawiający),  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej 
ustawą Pzp informuje, że:

1. w  prowadzonym  postępowaniu  wybrano  do  realizacji  zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. Sp. K. ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę wykonawcy spełniającą wszystkie wymogi 
zawarte   w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  która  uzyskała 
najkorzystniejszą  ilość  punktów  przy  zastosowaniu  przyjętych  kryteriów  oceny 
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ofert.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty
Firma składająca 

ofertę

Uzyskana punktacja

Kryterium 
"CENA" 

Kryterium 
"Normy 

emisji spalin" 
(Ilość 

samochodów 
EURO IV)

Kryterium 
"Zwiększona 
częstotliwość 

odbioru - odpady 
wielkogabarytowe"

Punktacja 
razem

Oferta 1

KOMA 
OLSZTYN        
Sp. z o.o.               
ul. Towarowa 20a, 

10-417 Olsztyn

Nie podlega ocenie - odrzucono

Oferta 2

KONSORCJUM:  
PARTNER A: 
Gospodarka 
Komunalna Sp. z 
o.o. 
ul. Górna 1, 
11-015 Olsztynek  
PARTNER B: 
Transport Usług 
Komunalnych 
Edward 
Górtowski 
11-043 Wołowno 
19                      
LIDER: Zakład 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 
Komunalnych 
RUDNO Sp. z 
o.o.    Rudno 17, 
14-100 Ostróda

55,37 %

(55,37 pkt)

20 %

(20 pkt)

20 %

(20 pkt)

95,37 %

(95,37 pkt)
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Oferta 3

REMONDIS 
OLSZTYN Sp. z 
o.o. Sp. K.
ul. Partyzantów 3,
10-522 Olsztyn

60 %

(60 pkt)

20 %

(20 pkt)

20 %

(20 pkt)

100 %

(100 pkt)

3. Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  3)  Prawa  zamówień 
publicznych  Zamawiający  informuje  o  odrzuceniu  z  udziału  w 
postępowaniu ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
KOMA OLSZTYN    Sp. z o.o.  ul. Towarowa 20a, 10-417 Olsztyn 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: działając na podstawie art. 90 ust. 1  ustawy 
Pzp w dniu 16.12.2016 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 90 
ust.  1a  ustawy  Pzp,  w celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w 
stosunku  do  przedmiotu  zamówienia.  Wykonawca  został  pouczony,  iż 
zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny, ponieważ złożona oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ, 
w szczególności jest niższa  o 30% od wartości zamówienia.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnienia Zamawiającemu. W 
piśmie  z  dnia  19  grudnia  2016r.  poinformował,  iż  pracownik  dokonał  błędnej 
kalkulacji  i w związku z tym nie jest w stanie wykonać usługi,  za wskazaną w 
ofercie  cenę.  Błąd  obejmuje  kwotę:  933120,00  złotych.  W związku  z  tym,  jak 
stwierdził  w  odpowiedzi  za  cenę  zaproponowaną  w  ofercie  nie  jest  w  stanie 
należycie wykonać zamówienia. 

Uzasadnienie prawne odrzucenia: działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy 
Pzp   Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub 
jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że 
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Skoro więc sam Wykonawca przyznał, że jego cena nie jest adekwatna do całości 
zadania (bo nie objęła wszystkich składników) i zaoferowana cena stwarza realne 
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zagrożenie  dla  prawidłowej  realizacji  przyszłej  umowy,  to  uznać  należy,  iż  nie 
udzielił wyjaśnień i jego oferta podlega odrzuceniu.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający ma 
obowiązek  niezwłocznego  poinformowania  wykonawców,  o  wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone.                                                        

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych 
zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą 
możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od 
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia   o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.

                    WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

        Jan Leonowicz
           __________________________

         W imieniu Zamawiającego
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https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(92)ust(1)pkt(3)

