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RliOŚ.2710.44.2017 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Stanisławów, dnia 28.12.2017 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Z przeprowadzenia procedury dotyczącej udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków 

publicznych, a wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Zamówien ia 

udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień  publicznych na podstawie  art.  4 pkt 8. na 

wykonanie: 

załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, 
zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków 

„Centralna" w Retkowie, Gmina Stanislawów". 

na podstawie przepisów Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień  publicznych 

o wartości nie przekraczającej kwoty progowej w Urzędzie Gminy Stanisławów jako ofertę  
najkorzystniejszą  wybrano ofertę  złożoną  przez: 

PROSPRECO POLSKA  Sp.  z o.o. 

ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka 

UZASADNIENIE 
Oferta jest kompletna, najkorzystniejsza, spelnia wszystkie wymogi wymienione przez Zamawiającego w 

zaproszeniu do złożenia oferty. 

Zestawienie złożonych ofert i streszczenie oceny ofert przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. 
Wykonawca 

(nazwa, adres) 

_ 
Cena oferty 

(brutto) 

1 
PROSPRECO POLSKA  Sp.  z 0.0. 

ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka 
96 183,87 z1 

2 
SPM-TRANS PRZEMYSŁAW PIECHOSK1 

Karolina, ul. Główna 104, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
67 547,40 z1 

Wykluczeni wykonawcy (podać  uzasadnienie) 
Nie dotyczy. 

Oferty odrzucone (podać  uzasadnienie)  
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Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w  

art.  4 pkt 8 ustawy — Prawo zamówień  publicznych Zamawiający pismem z dnia 22.12.2017r. wezwał  ww. 

Oferenta do uzupelnienia złożonej w dniu 19.12.2017 r. oferty w terminie do 28.12.2017r. do godz. 10.00 tj. 

dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert oraz 

dostarczenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia 

odpadów ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), skratek (kod 19 08 01) i 

zawartości piaskowników (kod 19 08 02), ze wskazaniem miejsca prowadzenia w/w działalności i 

stosowanej metody odzysku. 

Oferent na żądanie Zamawiającego w dniu 28.12.2017 r. godz. 9.10 złożył  aktualny odpis z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej. Jednak Oferent nie uzupełnił  oferty o stosowne zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych (kod 19 08 05), skratek (kod 19 08 01) i zawartości piaskowników (kod 19 08 02), ze 

wskazaniem miejsca prowadzenia w/w działalności i stosowanej metody odzysku wystawione na firmę  SPN1-

TRANS Przemysław Piechoski tylko dostarczył  decyzję  wystawioną  na Zakład Utylizacji Odpadów  Sp.  z o.o. w 

Siedlcach. Tym samym Oferent nie spełnił  wymogów zapisanych w pkt. 5 Zaproszenia do składania ofert oraz 

wymogów zawartych w 1 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do zaproszenia do złożenia ofert. 

Firma SPM-TRANS Przemysław Piechoski do złożonej oferty dołączyła potwierdzenie gotowości 

przyjmowania odpadów przez Zakład Utylizacji Odpadów  Sp.  z o.o. do RIPOK w Woli Suchożebrskiej wraz 

zezwoleniami wystawionymi na ZUO  Sp.  z o.o. w Siedlcach, co nie stanowi spełnienia przytoczonych wyżej 

warunków zaproszenia do złożenia oferty. 

Ponad to Zamawiający informuje, że zamówienie na: „Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez 

odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z 

oczyszczalni ścieków „Centralna" w Retkowie, Gmina Stanisławów" musi być  realizowany zgodnie z ustawą  z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie 

komunalnych ściekowych oraz ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W nawiązaniu do  

art.  17, 18 oraz  art.  27 ustawy o odpadach Wytwórca odpadów (w tym przypadku Gmina Stanisławów) jest 

obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami oraz przestrzegania ustalonej w ustawie 

hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Jak wynika ze złożonych dokumentów firma SPM-TRANS 

świadczyłaby jedynie uslugę  transportu odpadów na składowisko. Zgodnie z zapisem  art.  18 ust. 6 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. u. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.): „Składowane powinny być  wyłącznie te 

odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe". 

W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona z postepowania. 

Adam .quiewski  

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby 
upoważnionej) 
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