Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17
47 – 303 Krapkowice

Krapkowice, dnia 22.12.2015r.
Znak postępowania: PiRG.271.1.17.2015

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie czystości na terenie miasta
Krapkowice.” w podziale na zadania.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Jednolity tekst Dz.U.
z 2013r., poz.907 ze z.m), zwanej dalej „ustawą” informuję się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie czystości na terenie
miasta Krapkowice.”, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano :
Zadanie I
1. Mechaniczne zamiatanie za pomocą zamiatarki ulicznej samojezdnej utwardzonych jezdni, parkingów, zatok
parkingowych i przystankowych na terenie miasta Krapkowice. Ręczne zamiatanie w miejscach niedostępnych
dla zamiatarki (miejsca postojowe, parkingi, miejsca zastawione przez pojazdy, wysepki drogowe).
2
Ogólna powierzchnia dróg do jednorazowego oczyszczania – 133 758 m .
2. Jednokrotne mechaniczne zamiatanie za pomocą zamiatarki ulicznej samojezdnej utwardzonych jezdni,
parkingów, zatok parkingowych i przystankowych na terenie miasta i gminy Krapkowice, wynikające z
aktualnych potrzeb Zamawiającego (m.in. po okresie zimowym, w okresie jesiennym, po remontach dróg, przed
2
uroczystościami lub imprezami okolicznościowymi itp.) – 259 574 m
ofertę firmy

ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta Wykonawcy nie podległa odrzuceniu. Wykonawca złożył
ofertę najkorzystniejszą uzyskując 100,00 pkt. zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono trzy oferty.
Zbiorcze zestawienie ofert:
Punktacja
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

cena
(90%)

1.
2.
3.

REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole.
EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1,
47-320 Gogolin.
ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach,
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice.

41,59 pkt.

Kary
umowne
za zwłokę
(10%)

razem

4,00 pkt.

45,59 pkt.

58,84 pkt. 10,00 pkt.

68,54 pkt.

90,00 pkt. 10,00 pkt.

100,00
pkt.

„Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice

”

1.
2.
3.
4.

Zadanie II
Opróżnianie 281 szt. koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie miasta
Krapkowice z częstotliwością opróżniania 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od ich lokalizacji.
Opróżnianie 48 szt. koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie sołectw gminy
Krapkowice z częstotliwością 1 x w miesiącu.
Wywóz 3 szt. pojemników 1100L wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z częstotliwością 2 x w
tygodniu (poniedziałek, piątek) z terenu targowiska przy ul. Drzymały w Krapkowicach .
Jednokrotna dezynfekcja 300 szt. koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice w okresie letnim za
pomocą preparatu Voigt VC 440 Smelpol lub preparatu równoważnego. Za preparat równoważny uważać się
będzie płynny preparat antybakteryjny do wszelkich wodoodpornych powierzchni o bakteriobójczym spektrum
działania, rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe zachodzące w procesach gnilnych. Preparat winien
rozpuszczać tłuszcze, oleje, woski i białka.

ofertę firmy ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice. która uzyskała 100
pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył
ofertę najkorzystniejszą uzyskując 100,00 pkt. zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.
Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono dwie oferty, z czego oferta
jednego z Wykonawców została odrzucona
Zbiorcze zestawienie ofert:

Punktacja
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole.

2.

ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach,
ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice.

cena
(90%)

Kary
umowne razem
za zwłokę
(10%)
Oferta odrzucona

90,00 pkt. 10,00 pkt

Podpisał :
Burmistrz
/-/Andrzej Kasiura

„Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice

”

100,00 pkt

