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wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości na terenie miasta Białegostoku”, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wyłączonej ze stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2
złożona przez POL-AZBEST JUSTYNA PRUS-WOROSZYŁO, ul. Stefana Jaracza 28, 15-186
Białystok, z ceną ofertową brutto (COF) – 8 886,24 zł.
Oceniając oferty Zamawiający kierował się kryterium określonym w ogłoszeniu
o zamówieniu, tj. cena - 100%. Złożona przez wykonawcę oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Wyłoniony wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową
brutto (COF) spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena wybranej oferty mieści się
w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 14 000,00 zł brutto.
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty
1
2
3
4

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
REVOL Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 21/30-31,
93-192 Łódź
POL-AZBEST JUSTYNA PRUSWOROSZYŁO, ul. Stefana Jaracza 28, 15-186
Białystok
MPO SP. Z O.O., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950
Białystok
Logistyka Odpadów Azbestowych sp. z o.o. sp. k.,
ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko Biała

Cena ofertowa brutto (COF)
12 227,76 zł
8 886,24 zł
9 088,20 zł
oferta odrzucona
11 050,00 zł

Jednocześnie Zamawiający informuje o poprawieniu na podstawie pkt 11 lit. a) ogłoszenia
oczywistej omyłki rachunkowej, która wystąpiła w ofercie nr 4 Logistyki Odpadów Azbestowych
sp. z o.o. sp. k. Przedmiotowa omyłka polegała na nieprawidłowym wyliczeniu ceny
ofertowej brutto (COF) stanowiącej iloczyn ceny za usunięcie 1 Mg wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości na terenie miasta Białegostoku w wysokości 650,00 zł brutto
i przewidywanej ilości – 17 Mg. W ofercie jest: Cena ofertowa brutto (COF) - 11 0550,00 zł,
poprawiono na: Cena ofertowa brutto (COF) - 11 050,00 zł.

Ponadto Zamawiający informuje o odrzuceniu na podstawie pkt 9 ogłoszenia oferty
nr 3 MPO SP. Z O.O. jako niespełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu. Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że posiada uprawnienia
właściwych organów do transportu odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05* zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz
podał nr w rejestrze BDO: 000012224. Dokonano weryfikacji danych w rejestrze BDO (https://rejestrbdo.mos.gov.pl) i stwierdzono, że wykonawca w dziale VII „Transportujący odpady” nie ma wpisu
dotyczącego transportu odpadów o kodzie 17 06 05*. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
wykonawca potwierdził, że nie posiada wpisu do rejestru we wskazanym zakresie. Zamawiający uznał,
że jest to jednoznaczne z brakiem wymaganych uprawnień właściwych organów do transportu
odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05* zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Według art. 50 ust. 2 przywołanej ustawy
przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów podmiot jest obowiązany uzyskać
wpis do rejestru. Posiadane przez wykonawcę wcześniejsze zezwolenie na transport odpadów utraciło
ważność z mocy prawa (art. 233 ust. 1 ustawy o odpadach).
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