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Susz, dnia 20.08.2019 r.     

RLZP.I.271.9.10.2019 

 

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  

 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: 
RLZP.I.271.9.2019, nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu 
Gminy Susz” 
  
 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.08.2019 

r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz”. 

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. W postępowaniu złożono 1 ofertę w terminie 

przewidzianym na składanie ofert, nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono 

żadnej oferty. 

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej:  

 

Oferta nr 1 złożona przez:  

Konsorcjum firm: 

Lider: REMONDIS OLSZTYN sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Partyzantów 3 

10-522 Olsztyn 

Partner: Bioelektra Group S.A. 

ul. Książęca 15 

00-498 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Cena brutto oferowana przez wykonawcę przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył 

na realizację zamówienia, lecz Zamawiający w dn. 14.08.2019 r. zwiększył tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, tj. 3.723.840,00 zł.   

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu  

z postępowania, oferta jest zgodna z treścią siwz oraz spełnia wymogi formalne. Oferta 

uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. ogółem 70 pkt, zgodnie z ustaloną wagą kryteriów, 

w tym: 

- w kryterium „cena” – 60 pkt 

- w kryterium „dodatkowa częstotliwość wywozu odpadów” –0 pkt 

- w kryterium „normy emisji spalin” – 10 pkt 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie 

podpisania umowy w terminie do dnia 31.08.2019 r.  
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W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Oferta Nr 1  

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm:  

- Lider: REMONDIS OLSZTYN sp. z o.o. Sp. K. 

- Partner: Bioelektra Group S.A. 

Adres Wykonawcy:  

- Lider: 10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3 

- Partner: 00-498 Warszawa ul. Książęca 15 

Cena oferty: 3.723.840,00 zł 

Dodatkowa częstotliwość wywozu odpadów – nie 

Normy emisji spalin – pojazdy ciężarowe (przeznaczenie wywóz śmieci) odbierające 

odpady zmieszane posiadające Normę Euro 4 – 1 szt. 

Liczba punktów ogółem: 70,00 w tym: 

- w kryterium „cena”: 60,00 

 - w kryterium „dodatkowa częstotliwość wywozu odpadów” –0,00 

- w kryterium „normy emisji spalin” – 10,00 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden 

wykonawca.  

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono z udziału  

w postępowaniu żadnej oferty. 

 Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą możliwe 

będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 

1) Określenia warunków udziału w postępowaniu 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego 

4) opisu przedmiotu zamówienia 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o:  

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu, lub 

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Terminy wniesienia odwołania:  

 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane w inny sposób. 
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Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 

prawnej", art. od 179 do 198g (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 
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