
Sektor III

Ostróda, dnia 28 grudnia 2016r.

Nr sprawy:GO.7000.1306.2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  z terenu Sektora 
III  położonego  na  terenie  Związku  Gmin  Regionu  Ostródzko-
Iławskiego  „Czyste  Środowisko”  z  siedzibą  w  Ostródzie,  transport 
odebranych  odpadów  komunalnych i  ich  przekazanie  do  właściwej 
instalacji oraz świadczenie innych usług. "

oznaczenie postępowania: SOA.271.9.2016

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” (dalej: 
Zamawiający),  na  podstawie  art.  92  ust.  1  ustawy  z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej 
ustawą Pzp informuje, że:

1. w  prowadzonym  postępowaniu  wybrano  do  realizacji  zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: 

KOMA OLSZTYN Sp. z o.o. ul Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę wykonawcy spełniającą wszystkie wymogi 
zawarte   w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  która  uzyskała 
największą ilość punktów przy zastosowaniu przyjętych kryteriów oceny ofert.
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2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty
Firma składająca 

ofertę

Uzyskana punktacja

Kryterium 
"CENA" 

Kryterium 
"Normy 

emisji spalin" 
(Ilość 

samochodów 
EURO IV)

Kryterium 
"Zwiększona 
częstotliwość 

odbioru - odpady 
wielkogabarytowe"

Punktacja 
razem

Oferta 1

Przedsiębiorstwo 
Usług Miejskich 
„PUM”
Sp. z o.o.
Ul. Cegielniana 4,
86-300 Grudziądz

nie podlega ocenie –odrzucono

Oferta 2

KOMA 
OLSZTYN        
Sp. z o.o.               
ul. Towarowa 20a, 
10-417 Olsztyn

60 % 

(60 pkt)

20 %

(20 pkt)

20 %

(20 pkt)

100 %

(100 pkt)

Oferta 3 KONSORCJUM:  
PARTNER A: 
Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. 
ul. Działyńskich 
8a,
13-300 Nowe 
Miasto Lubawskie 
PARTNER B: 
Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 
o.o. 
ul. Kościuszki 23,
13-306 Kurzętnik
PARTNER C: 
Lubawska Spółka 
Komunalna 
Sp. z o.o. ul. 
Kopernika 65, 14-

43,41 %

(43,41 pkt)

20 %

(20 pkt)

20 %

(20 pkt)

  83,41 %

(83,41 pkt)
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260 Lubawa
PARTNER D: 
Przedsiębiorstwo 
Usług 
Komunalnych 
EKO 
Sp. z o.o.  ul. 
Biskupska 7, 14-
200 Iława
PARTNER E: 
Wielobranżowy 
Zakład Usługowo-
Produkcyjny 
i Handlowy 
SPOMER 
Sp. z o.o.   ul. 
Biskupska 7, 14-
200 Iława               
LIDER: Zakład 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 
Komunalnych 
RUDNO Sp. z 
o.o.    Rudno 17, 
14-100 Ostróda

3. Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  2)  Prawa  zamówień 
publicznych  Zamawiający  informuje  o  odrzuceniu  z  udziału  w 
postępowaniu ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4,
86-300 Grudziądz

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 

W  dniu  16.12.2016  r.  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  w  celu  uzupełnienia 
oferty pkt 4 zgodnie z SIWZ 7.7. oraz części II pkt D w Jednolitym Europejskim 
Dokumencie Zamówień, w którym to należało wskazać część zamówienia, których 
wykonanie  zamierza  powierzyć podwykonawcom,  i  podania   przez  wykonawcę 
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firm podwykonawców. Wykonawca powyższych informacji nie uzupełnił.  

Uzasadnienie  prawne odrzucenia: działając  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 
ustawy Pzp Zamawiający odrzucił  ofertę Wykonawcy,  uznając, iż Wykonawca 
pomimo  zaznaczenia,  iż  będzie  korzystał  z  podwykonawstwa  nie  wskazał 
firmy podwykonawcy. 

Wykonawca w piśmie z dnia 20 grudnia 2016 r. odpowiedział, iż zamierzał zlecić 
osobom trzecim część zamówienia ze względu na obszar i zakres prac związanych 
z realizacją zamówienia na terenie Sektora III, lecz na tym etapie postępowania nie 
może określić kto i w jakiej części świadczyłby jako podwykonawca dla Spółki 
PUM tę usługę.  

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych 
zamawiający  informuje,  że  w  prowadzonym  postępowaniu  nie  zostali 
wykluczeni żadni wykonawcy.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych 
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.

                            WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

            Jan Leonowicz

               __________________________
            W imieniu Zamawiającego
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