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                                                                                         Tułowice, dn. 22.06.2016 r.  
 

IB.271.1.2016 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

 Na podstawie art. 92 ustawy z  dnia  29 stycznia   2004 r.   -   Prawo     zamówień    

publicznych   (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 - dalej: p.z.p.)  zawiadamiam,  Ŝe w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „ Świadczenie usług związanych z 

odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez 

właścicieli  nieruchomości zamieszkałych   i  niezamieszkałych z terenu Gminy 

Tułowice” została   wybrana  oferta  nr  1 REMONDIS  Opole Sp. z o.o.  Al. Przyjaźni 9,  

45-573 Opole, z  ceną  brutto  1 009 584,00  zł.  Termin płatności faktur za wykonaną usługę 

30 dni.  

   Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, która uzyskała największą  

ilość punktów, była kompletna pod względem formalnym oraz spełniała warunki określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Zbiorcze zestawienie ofert :  

Liczba  punktów 

Nr 
oferty 

 
      Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

     Cena 
ofertowa 

zł  Termin 
płatności  Cena 

oferty 
(liczba 
punktów) 

Termin  
płatności 
(liczba 
punktów) 

 
Razem 

Uwagi 

1. REMONDIS  Opole  Sp. z o.o.  
45-573  Opole  
Al. Przyjaźni  9 

Miesięcznie :  
42 066,00 zł  
Cały okres  
1 009 584,00 

 
30 dni 

 
99,00 

 
1.00 

 
100,00 

 

2. P.H.U.  Komunalnik  Sp. z o.o. 
50-518  Wrocław 
ul. Św. Jerzego 1 A 
Adres korespondencyjny : 
303. Nysa 
ul. Morcinka 66e 

Miesięcznie :  
39 800,00 zł 
Cały okres  
933 600,00  
Po korekcie 
oczywistej 
omyłki 
rachunkowej : 
955 200,00 zł 

 
30 dni 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Wykonawca został 
wykluczony, a 
oferta  podlega  
odrzuceniu 

 

 Ponadto Zamawiający  informuje, iŜ dokonał wykluczenia  wykonawcy   składającego  

ofertę nr 2, t.j. P.H.U. Komunalnik  Sp. z o.o. z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie  art. 24  ust. 2 pkt 4 p.z.p. 

 Zgodnie z ww. podstawą prawną z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy 

nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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 Z uwagi na przedmiot zamówienia, tj. odbiór i gospodarowanie odpadami 

komunalnymi kaŜdy z wykonawców powinien posiadać stosowne zezwolenia na 

wykonywanie czynności w tym zakresie. W  załączniku nr 2  do oferty P.H.U. Komunalnik 

Sp. z o.o. złoŜył oświadczenie o  posiadaniu  uprawnień do wykonywania określonej 

działalności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zgodnie z  wzorem 

załączonym do SIWZ, a wynikającym  z art. 22 ust. 1 p.z.p. wykonawca mając prawo i 

obowiązek starannej oceny oraz weryfikacji  treści otrzymanych ofert przystąpił do 

szczegółowej analizy złoŜonych oświadczeń. Wobec zaistniałych wątpliwości co do 

złoŜonych przez P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. oświadczeń naleŜało rzetelnie zbadać czy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcę zatem kilkakrotnie 

wezwano do wyjaśnienia w zakresie złoŜonych oświadczeń oraz uzupełnienia dokumentów. 

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z zapisami SIWZ naleŜało dokonać 

poprzez złoŜenie oświadczeń.  

 W wyjaśnieniach z dnia 3.06.2016 r. dotyczących bazy magazynowo-transportowej 

wykluczony wykonawca  stwierdził „Ŝe do czasu uzyskania zezwolenia na zbieranie (sprawa 

obecnie toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym) nasz podmiot będzie 

przekazywał selektywnie zebrane odpady instalacjom zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami”. Zapis ten wzbudził wątpliwości zamawiającego w zakresie posiadania przez 

wykonawcę uprawnień do odbioru i zagospodarowania odpadów, co było przedmiotem  

postępowania przetargowego.  

 Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. – o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 

21  z  późn. zm.) działalność polegająca na zbieraniu oraz przetwarzaniu odpadów wymaga 

zezwolenia wydanego przez właściwy organ. Mianowicie z art. 41 ww. ustawy wynika, Ŝe 

Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga  uzyskania  

zezwolenia (ust. 1.). Zezwolenie na zbieranie odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów 

wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów (ust. 2.). 

   W dniu 16.06.2016 r.  zamawiający ponownie zwrócił się do wykonawcy z 

zapytaniem czy posiada waŜne na dzień składania ofert wymagane ww. przepisami 

zezwolenie na zbieranie odpadów wraz z zapytaniem przez jaki organ wydane, mając na 

uwadze cytowany powyŜej przepis – organ właściwy ze względu na miejsce zbierania 

odpadów.  

   W odpowiedzi na zadane pytanie wykonawca oświadczył, Ŝe podmiot posiada 

zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez Starostę Strzelińskiego, którego kserokopia 

została załączona do wyjaśnienia. Zezwolenie Starosty Strzelińskiego dotyczy zbierania 

odpadów  na terenie działki nr 65/14 w obrębie Stary Wiązów, a więc dotyczy miejsca nie  
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związanego z treścią złoŜonej oferty. W ocenie zamawiającego złoŜona informacja oraz 

podniesione w jej treści argumenty nie odnoszą się do istoty wątpliwości wezwania 

zamawiającego, a wręcz przeciwnie dowodzą, iŜ wykonawca nie spełnia warunków udziału w 

postępowaniu.  

  Wobec powyŜszego wykonawcę naleŜało wykluczyć z postępowania.    

 

 Jednocześnie zamawiający informuje o odrzuceniu oferty P.H.U. Komunalnik Sp. z 

o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. W myśl wskazanego przepisu zamawiający 

odrzuca ofertę, jeŜeli została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 Z uwagi na wykluczenie P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający miał obowiązek odrzucenia oferty.   

  

 Jednocześnie zawiadamiam,  Ŝe umowa  z  wykonawcą, który przedstawił 

najkorzystniejszą ofertę  moŜe być zawarta po dniu 5.07.2016 r.  

 

 Niniejsze  zawiadomienie zamieszcza się na stronie internetowej  Urzędu Gminy 

Tułowice  i  tablicy ogłoszeń w dniu  22.07.2016 r. oraz zostanie przesłane do Wykonawców 

za pomocą faksu.  

 
Zgodnie  z  zapisem  pkt 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz art. 27 

ust. 2  p.z.p. proszę  o niezwłoczne  odesłanie faksem lub pocztą elektroniczną 

potwierdzenia o otrzymaniu  niniejszej    informacji  o wynikach  przetargu  na 

przekazanym druku, nr faksu (77) 4600474.    

 

 

 

 WÓJT  GMINY  TUŁOWICE 

  

 Andrzej Wesołowski  


