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INFORMACIA o WYNIKACH

Imielno, dnia 05.06.2017 r.
wg rozdzielnika

Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno informuje, że w dniu 18.05.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się
otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn,
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc
wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno", numer postępowania: RL.271.1.2017.

w postępowaniu wplynęły 2 oferty.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu
05.06.2017 r. o godz. 12:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm .. dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych
punktów złożył Wykonawca:

Ilość punktów w
kryterium częstotliwość

Ilość punktów
odbioru bezpośrednio z

w kryterium
Ilość punktów w posesji zużytego sprzętu Ilość

Numer Nazwa i adres
kryterium cena elektrycznego i

częstotliwość
punktów

oferty wykonawcy
brutto elektronicznego,

mycia i
łącznie

odpadów
dezynfekcji

wielkogabarytowych
pojemników

oraz zużytych opon

"EKOM" Maciejczyk Sp. j.
2 ul. Zakładowa 29, 60,00 20,00 20,00 100,00

26-052 Nowiny

Zamawiający wykluczył z postępowania następującego Wykonawcę:

Numer
oferty

l

Nazwa i adres
wykonawcy

Usługi Oczyszczana
"POLTER"
Paweł Bentkowski
Ul. Ogrodowa 20,
28-300 Jędrzejów

Podstawa wykluczenia

Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów.

Złożony przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego wykaz usług nie
potwierdzał spełnienia przez Wykonawcę warunku w zakresie zdolności
technicznej Wykonawcy, bowiem wykazane w nim usługi nie odpowiadały
warunkowi określonemu w pkt. 9.4.2 a) SIWZ.

Zamawiający w postawionym warunku wymagał aby usługa realizowana
była przez minimum 12 miesięcy. Wskazana usługa przez wykonawcę w
złożonym na wezwanie wykazie usług realizowana jest od 01.07.2016r.,
otwarcie ofert odbyło się 05.06.2017 r. w związku z czym na dzień składania
ofert usługa nie była realizowana przez 12 miesięcy,

W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia
wykazu usług oraz wykazania się w nim nowym doświadczeniem
potwierdzającym warunek postawiony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Wykonawca w uzupełnionych dokumentach nie wykazał się
nowym doświadczeniem i nie uzupełnił dokumentów, które potwierdzałyby
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.4.2 a) SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, a jego oferta zostaje
uznana za odrzucona stosownie do orzeoisu art. 24 ust. 4 ustawy.
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