OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ZAMAWIAJĄCY
nazwa: Powiat Poznański
adres: ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
Tel./fax. (061)8410-500 / (061)8480-556

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ilość, liczbę i rodzaj zamawianych dostaw lub usług:
Wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, polegających
w szczególności na demontaŜu tych wyrobów z obiektów, w których pełnią funkcję uŜytkową
oraz na pracach związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, polegających
w szczególności na ich odbiorze od ich posiadaczy, przetransportowaniu i przekazaniu
na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie, znajdujących się
na terenach nieruchomości mieszkańców gmin Powiatu Poznańskiego.
2.LICZBA ZŁOśONYCH OFERT: 4
3.LICZBA WYKONAWCÓW WYKLUCZONYCH/ODRZUCONYCH: 1/1
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zostało wykluczone
Konsorcjum: Ramid Radosław Dec Sp. Jawna, ul. Na Skraju 109A, 05 – 090 Raszyn i Ramid –
Mirosław Dec, ul. Kowalskiego 1/54, 03 – 288 Warszawa Wykonawca do oferty załączył:
–
aktualną decyzję administracyjną określającą warunki wytwarzania na terenie Powiatu
Poznańskiego odpadów azbestowych w ilościach mniejszych niŜ moŜliwe do wytworzenia
w wyniku realizacji składanej oferty;
–
dokument dotyczący legalizacji wagi przewoźnej bez informacji o udźwigu powyŜej 1 Mg;
–
wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania bez dokumentów potwierdzających
przeszkolenie ich w zakresie bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest.
Ponadto Wykonawca do oferty nie załączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla
podmiotu Ramid Radosław Dec spółka jawna, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
cytowanej ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
PowyŜsze dokumenty, zgodnie z art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy, winny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niŜ na dzień składania ofert,
tj. na dzień 08.05.2009 r.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. W odpowiedzi
Wykonawca przedłoŜył:
–
wyjaśnienia dotyczące załączonej do oferty decyzji administracyjnej określającej
warunki wytwarzania na terenie Powiatu Poznańskiego odpadów azbestowych
w ilościach mniejszych niŜ moŜliwe do wytworzenia w wyniku realizacji składanej
oferty. Wykonawca nie przedłoŜył innej decyzji. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ w SIWZ
Zamawiający nie podał dokładnej ilości odpadów jaka będzie wytworzona w trakcie
realizacji umowy, poniewaŜ ilość usuwanych odpadów zawierających azbest to iloraz
kwoty, jaką Starostwo przeznacza w danym roku na realizację zadania wraz z wkładem
własnym wnioskodawców przez cenę zaproponowaną przez Wykonawcę – ilość
ta powinna być konkurencyjna przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Natomiast
szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest w posiadaniu osób fizycznych jest
podana w Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie
Powiatu
Poznańskiego,
opublikowanym
na
stronie
internetowej
www.bip.powiat.poznan.pl i wynosi 15.755 ton. Ponadto Zamawiający w piśmie
nr ZP. 3432-02-02/09, z dnia 22.04.2009 r. podał orientacyjne ilości demontaŜu
wyrobów zawierających azbest wykonane w 2008 r. i odniesienie do ww. strony
internetowej
–
dokument dotyczący legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu powyŜej 1 Mg aktualny na
dzień 04.06.2009 r.;
–
dokumenty potwierdzające przeszkolenie osób w zakresie bezpiecznego uŜytkowania
wyrobów zawierających azbest, dla 3 osób nie wymienionych w wykazie. Wykonawca nie
załączył zaktualizowanego wykazu.
–
informację z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu Ramid Radosław Dec spółka
jawna, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 cytowanej ustawy, wystawioną nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną na dzień
15.05.2009 r.
PrzedłoŜone na wezwanie Zamawiającego dokumenty nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 cytowanej ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania
uznaje się za odrzuconą.

4.INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ
Ogłoszenie nr 2009/S 62 – 089354
z dnia 31.03.2009 r.
5.CENY WAśNIE ZŁOśONYCH OFERT BRUTTO:
najniŜsze:
najwyŜsze:
A. 0,01 zł
0,075 zł
B. 0,01 zł
0,85 zł
C. 0,48 zł
1,1235 zł
6.IMIĘ,NAZWISKO LUB NAZWA ORAZ ADRES WYBRANEJ OFERTY:
P.P.H.U. EKO – MIX Spurek Konstanty Andrzej, ul. Grabiszyńska 163, 50 – 950 Wrocław
7.CENY WYBRANEJ OFERTY BRUTTO:
A. demontaŜ 1 kg eternitu z budynków mieszkalnych – 0,01 zł;
B. demontaŜ 1 kg eternitu z budynków gospodarczych – 0,01 zł;
C. unieszkodliwienie 1 kg wyrobów azbestowych wraz z transportem – 0,86 zł.
8. UZASADNIENIE WYBORU
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą złoŜoną w zakresie przedmiotowego postępowania
i otrzymała najwyŜszą liczbę punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ i wyszczególnione poniŜej
kryteria oceny. Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne udziału w postępowaniu.
9. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu,
streszczenie oceny i porównanie złoŜonych ofert:

Numer
oferty

1

2

3

4

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

P.P.H.U. EKO – MIX
Spurek Konstanty Andrzej
ul. Grabiszyńska 163
50 -950 Wrocław
Konsorcjum:
Ramid Radosław Dec
Sp. Jawna
ul. Na Skraju 109A
05 – 090 Raszyn
Ramid – Mirosław Dec
ul. Kowalskiego 1/54
03 – 288 Warszawa
BSC EKOPAL sp.j. C.
Szumilas i B. Nowak
ul. Smolańska 3,
70 – 026 Szczecin
AM Trans Progres
Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 7
61 – 616 Poznań

Cena za 1 kg
demontaŜu
eternitu z
budynków
mieszkalnych
(A) – 20%

Liczba punktów w kryteriach
Cena za 1 kg
Cena za 1 kg
demontaŜu
unieszkodliwieni
eternitu z
a wyrobów
budynków
azbestowych
gospodarczyc z transportem (C)
h (B) – 22%
– 58%

Razem

20,00

22,00

32,37

74,37

-------------

-------------

-------------

--------

0,27

0,26

58,00

58,53

18,69

18,03

24,78

61,50

