
Gaszowice, dnia 29.05.2013r.
GPIZP.271.2.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  GPIZP.721.2.2013,  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w 
prowadzonym  postępowaniu  wybrano  do  realizacji  zamówienia  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez 
wykonawcę

Naprzód Sp. z o.o. ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy

Uzasadnienie  wyboru:  najkorzystniejsza  oferta  spełniająca  wymagania  określone  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.

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

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto
Liczba pkt w 

kryterium cena

1

Konsorcjum firm:
Lider:

PST „TRANSGÓR” S.A.
Konsorcjant:

EKO M. Golik, J. Konsek, J. 
Serwotka Sp. J.

Lider:
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik
Konsorcjant:

ul. Kościuszki 45a
44-200 Rybnik

1  626  119,71 zł 90,26

2
REMONDIS Gliwice 

Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

700  750,40 zł ----------

3
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska

1  595  627,60 zł 91,99

4 „Naprzód” Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144b
44-280 Rydułtowy

1  467  788,00 zł 100

2. Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt.  2)  Prawa  zamówień  publicznych  zamawiający informuje  o  
odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Uzasadnienie faktyczne odrzucenia
Uzasadnienie 

prawne odrzucenia

1
REMONDIS Gliwice 

Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

Wykonawca wykluczony z udziału w 
postępowaniu

Art. 89 ust. 1 pkt 5 
ustawy PZP



3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne 

odrzucenia

Uzasadnienie 

prawne odrzucenia

1 REMONDIS Gliwice 
Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

1.Zamawiający w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia  
żądał złożenia m.in.:  
- Aktualnego zaświadczenia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Wykonawca do złożonej 
oferty dołączył   zaświadczenie   
właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego wystawione wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.
- Aktualnego zaświadczenia właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. Wykonawca do złożonej 
oferty dołączył   zaświadczenie   
właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych wystawione 
wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminy składania ofert.
2. Zamawiający w celu wykazania 
spełnienia przez wykonawcę warunków, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) 
do 3) ustawy Pzp wymagał złożenia 
m.in.: zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu i 
zbierania odpadów objętych 

1. Art. 24 ust 1 ustawy 
Pzp - Wykonawca nie 
wykazał braku 
podstaw do 
wykluczenia z 
postępowania 
ponieważ złożył 
nieaktualne 
dokumenty: 
- zaświadczenie 
właściwego 
naczelnika urzędu 
skarbowego 
potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega 
z opłacaniem 
podatków,  
-zaświadczenie 
właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy 
Rolniczego 
Ubezpieczenia 
Społecznego 
potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie 
zdrowotne i 
społeczne.
2. Art. 24 ust. 2 pkt 4 
ustawy Pzp -  
Wykonawca nie 
wykazał spełniania 
warunków udziału w 
postępowaniu 
ponieważ nie posiada 
zezwolenia  na  
transport odpadu o 
kodzie 200131* - leki 
cytotoksyczne i 
cytostatyczne który 
był wymagany przez 
Zamawiającego.



przedmiotem zamówienia zgodnie z 
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 185, 
poz. 1243 ze zm). Wykonawca do 
złożonej oferty na potwierdzenie w/w 
warunku załączył decyzję Prezydenta 
Miasta Gliwice nr ŚR/621/09 z dnia 
31.07.2009r. W rozdziale IV pkt 1 
zapisano, że rodzaje odpadów 
przewidzianych do transportu określa 
załącznik do niniejszej decyzji.   Wykaz 
odpadów w w/w załączniku nie 
obejmuje transportu odpadu o kodzie 
200131* - leki cytotoksyczne i 
cytostatyczne który był wymagany 
przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do 
SIWZ).

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie 
umowy 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 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną,  
lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

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 (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z p. zm).


