Pismo: OZP/32/2011/3

Garwolin, dnia 2011-12-22

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Samodzielny

Publiczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

w

Garwolinie

informuje,

iż

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetarg
nieograniczony” na „Usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych z placówek należących do
SP ZOZ w Garwolinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Komisja Przetargowa wybrała ofertę
firmy:

EKOLIDER
Jarosław Wyglądała
Lucin 4, 08-400 Garwolin
(oferta nr 1)
cena oferty:
netto 92 130,20 zł;
brutto 99 501,50 zł
Uzasadnienie wyboru:
Komisja Przetargowa wybrała jedyną ważną ofertę, która wpłynęła w niniejszym postępowaniu,
spełniającą warunki udziału w postępowaniu, kompletną oraz nie podlegającą odrzuceniu.
Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła ww.
ofercie następującej punktacji:
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
Cena – 100%

Razem

1

EKOLIDER Jarosław Wyglądała
Lucin 4, 08-400 Garwolin

100

100

W niniejszym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę:
 Zakład Usług Komunalnych
„BŁYSK” Sp. z o.o.
ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock
Uzasadnienie faktyczne:
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, Wykonawca zobowiązany był załączyć do oferty następujący ( rozdział IV
pkt 1 lit. a) SIWZ):
„Zezwolenie wydane przez właściwy organ na odbiór i transport odpadów komunalnych i
niebezpiecznych zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.)”.
W rozdziale I w pkt 2 SIWZ Zamawiający określił, że podstawą opracowania SIWZ jest m.in.
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr
235, poz. 2008 z późn. zm.) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz.1243 z późn. zm.)”.
Ustawa o odpadach w art. 25 w ust. 6 stanowi, że: Prowadzący transport odpadów
komunalnych jest obowiązany dostarczyć je do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w
zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.”.
W zał. nr 1 do SIWZ – w ofercie w pkt 9, Wykonawca oświadcza, że: „Odpady odbierane
będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i należytą starannością”.
Zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenie , Wykonawca oświadcza, że: „Oświadczamy, że spełniamy
warunki dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich nakładania”.
W zał. nr 8 do SIWZ we wzorze umowy w § 5 jest zapis, że „1. Wykonawca zapewnia
Zamawiającego, że posiada wymagane prawem zezwolenia i umowy na wywóz i odbiór odpadów
komunalnych i odpadów niebezpiecznych objętych niniejszą umową oraz dysponuje specjalistycznym
sprzętem pozwalającym na realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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2. Zezwolenia na odbiór odpadów oraz umowy z podwykonawcami stanowią załączniki do niniejszej
umowy.”
W SIWZ w rozdziale II w pkt 5 Zamawiający określił, że odbiór odpadów komunalnych
następować będzie z 5 punktów odbioru w tym 3 punkty są zlokalizowane na terenie miasta
Garwolina, jeden – Podstacja w Gończycach terytorialnie należy do gminy Sobolew i Ośrodek
Zdrowia Marianów należących terytorialnie do gminy Garwolin.
Zgodnie z ust.6 art.7 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005, Nr 236,poz.2008 z późn. zm.): „6. Zezwolenia, o którym mowa w ust.1 (na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości), udziela, w drodze decyzji, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług”. Decydujące jest
miejsce świadczeni a usług – czyli miejsce odbioru odpadów.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy: „Zezwolenie powinno określać - 2) przedmiot i
obszar działalności objętej zezwoleniem;”.
Zaś właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy jest - także współwłaściciel,
użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy).
Zgodnie Krajowej Izby Odwoławczej z wyrokiem z dnia 11 maja 2011 r.: „na prowadzenie
przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości wymagane jest uzyskanie zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, które jest wydawane na podstawie ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niezależnie od zezwoleń na
odbiór odpadów komunalnych wymagane są na podstawie ustawy o odpadach zezwolenie na
zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydawane przez starostów
lub wojewodów na podstawie ustawy o odpadach”.
W świetle powyższego z zapisów SIWZ w tym i jego załączników, które to stanowią jego
integralną część wynika, że Wykonawca winien przedstawić zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych oraz zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami tj. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych wydane przez wójta gminy a zezwolenie
na transport odpadów wydane przez starostę powiatu.
Z uwagi na fakt, iż miejsca świadczenia usług tj. odbioru odpadów są położone na terenie 3
różnych gmin Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 3 odrębnych

zezwoleń

wydanych

odpowiednio przez Wójta Gminy Garwolin, Sobolew i Burmistrza Miasta Garwolina na odbiór
odpadów komunalnych.
Wykonawca w ofercie złożył zezwolenie Starosty Powiatu Otwockiego na transport odpadów oraz
zezwolenie Burmistrza Miasta Garwolina na odbiór odpadów komunalnych. Ponieważ Wykonawca
nie przedłożył zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych wystawionych przez Wójta gminy
Garwolin i Sobolew, Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów. W
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wezwaniu do uzupełnienia Zamawiający pouczył Wykonawcę o sankcji nie uzupełnienia dokumentów
tj. o wykluczeniu Wykonawcy. W odpowiedzi na uzupełnienie Wykonawca przedłożył zezwolenie
Wójta Gminy Garwolin na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli z terenu gminy Garwolin i
złożone już wcześniej zezwolenia Starosty Powiatu Otwockiego. W związku z tym Zamawiający
stwierdza brak zezwolenia na odbiór odpadów z terenu gminy Sobolew. Tym samym Wykonawca nie
wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SIWZ przez Zamawiającego.
W SIWZ Zamawiający przewidział, że wykluczy Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, z zastrzeżeniem art. 26 PZP
(rozdział IV SIWZ).
Uzasadnienie prawne:
W związku z powyższym Zamawiający wyklucza w/w Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.);
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali
spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
Tym samym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert”.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 28.12.2011 r.

ZATWIERDZAM
Krzysztof Żochowski
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