Szczecin 2012-06-18
Nz. EM/MK/PN/SEK/01/2012
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - SEKTOROWEGO
dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywne
dostawy polimerów do zagęszczania i odwadniania osadów dla Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”
i „Zdroje”
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia, iż
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę dla Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” i „Zdroje” ZWiK Spółka z o. o. polimerów do zagęszczania
i odwadniania osadów jako najkorzystniejsza została wybrana:
W zakresie zadania nr 1 oferta złożona przez:
KEMIPOL Spółka z o .o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
Suma uzyskanych pkt.: 40,00 pkt. + 55,68 pkt. = 95,68 pkt.
Koszt brutto zagęszczenia 4700 ton suchej masy: 56.870,00 € / 240 554,41 zł
W zakresie zadania nr 2 oferta złożona przez:
KEMIPOL Spółka z o .o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
Suma uzyskanych pkt.: 40,00 pkt. + 60,00 pkt. = 100,00 pkt.
Koszt brutto odwodnienia 4800 ton suchej masy: 160.320,00 € / 678 137,57 zł
W zakresie zadania nr 3 oferta złożona przez:
KEMIPOL Spółka z o .o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
Suma uzyskanych pkt.: 40,00 pkt. + 60,00 pkt. = 100,00 pkt.
Koszt brutto zagęszczenia 1850 ton suchej masy: 25.530,00 € / 107 989,35 zł
W zakresie zadania nr 4 oferta złożona przez:
„KORONA JV” Spółka z o .o.
ul. Przy Bażantarni 11
02-793 Warszawa

Suma uzyskanych pkt.: 21,35 pkt. + 60,00 pkt. = 96,04 pkt.
Koszt brutto odwodnienia 2500 ton suchej masy: 315 850,00 zł
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych ofert:
Wykonawcy zostali wybrani, ponieważ spełnili wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki, a w
szczególności w ramach wspomnianych zadań zaoferowali najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia
Informacje odnośnie sposobu dokonywania oceny ofert:
Kryterium nr 1 (waga 40%) – Koszt zagęszczenia/odwodnienia 1 tony suchej masy osadu
najniższy koszt zagęszczania / odwadniania
--------------------------------------------------------------------- x 100 pkt. x 40 %
koszt zagęszczania / odwadniania danego Wykonawcy
Kryterium nr 2 (waga 60%) – Sucha masa osadu uzyskana w trakcie próby technicznej:
sucha masa osadu w % danego Wykonawcy
--------------------------------------------------------------------najwyższy uzyskany poziom suchej masy osadu w %

x 100 pkt. x 60 %

Zamawiający informuje także, iż zgodnie z pkt. 14.4 rozdziału III SIWZ na potrzeby oceny i porównania
ofert koszty brutto zagęszczenia 1 tony suchej masy wyrażone w euro zostały przeliczone na złote polskie wg kursu
sprzedaży euro obowiązującego w dniu 11.04.2012r., który wynosił 4,2299 PLN/EUR.
Zamawiający informuje również, iż umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostały zawarte
dnia 12.06.2012r.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż pełny tekst ogłoszenia o udzieleniu niniejszego zamówienia przekazany
zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dostępny jest na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zwik.szczecin.pl.
Dziękujemy za udział w przeprowadzonym przez nas postępowaniu. Osoba upoważniona do kontaktu
z Wykonawcami - p. Marek Kowalski: 091 489 88 13.

Z poważaniem

