
Ostróda, 20 maja 2020 r. 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i transport 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

na terenie Sektora IV obejmującym gminę: Miasto Ostróda w okresie od 01.06.2020 r. 

do 31.12.2023 r. ” 

Numer postępowania: SOA.271.4.2020/Sektor IV 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający zawiadamia, 

iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: 

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

 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt i została 

uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści 

SIWZ. 

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na 

podstawie art. 24aa Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwał wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych 

na dzień złożenia dokumentów opisanych w Rozdziale X pkt. 4 SIWZ. Wykonawca złożył 

wymagane dokumenty. 

Biorąc pod uwagę art. 24aa Pzp,  Zamawiający dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały 

złożone przez następujących Wykonawców: 

1. REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. Sp. k., ul. Partyzantów 3, 10-552, Olsztyn 

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

3. ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RUDNO Sp. z o.o., 

    Rudno 17, 14-100, Ostróda 

 

 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego „Czyste Środowisko” 

ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda 



Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu: 
 

Nr 

oferty 

Wykonawca: firma i 

adres 

Uzyskana punktacja 

Kryterium 

„Cena"  

(brutto za 

Mg) 

Kryterium 

„Termin 

płatności 

faktury” 

Kryterium 

„Dodatkowy odbiór 

elektroodpadów” 

Punktacja 

razem 

Oferta 

1 

REMONDIS 

OLSZTYN Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. 

k., ul. Partyzantów 3, 

10-552 Olsztyn 

48,83 pkt 

 

(48,83 %) 

20 pkt 

 

(20 %) 

20 pkt 

 

(20 %) 

 

 

88,83 pkt 

 

(88,83 %) 

Oferta 

2 

KOMA OLSZTYN Sp. 

z o.o., ul. Towarowa 

20A, 10-417 Olsztyn 

 

60 pkt 

 

(60 %) 

20 pkt 

 

(20 %) 

20 pkt 

 

(20 %) 

 

 

100 pkt 

 

(100 %) 

Oferta 

3 

ZAKŁAD 

UNIESZKODLIWIAN

IA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

RUDNO Sp. z o.o., 

Rudno 17, 14-100 

Ostróda 

41,58 pkt 

 

(41,58 %) 

20 pkt 

 

(20 %) 

20 pkt 

 

(20 %) 

 

 

81,58 pkt 

 

(81,58 %) 

 

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz  

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (art.92 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp) 

W postępowaniu żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została 

odrzucona. 

Termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, 

nastąpi zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 Pzp. 

 

 

Z poważaniem 

Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin 

Adam Żyliński 

 


		2020-05-20T11:20:54+0200




