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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Tczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczowie 

w roku 2022’’, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2021/BZP 

00292903/01 z dnia 30.11.2021 r. 

 

1. Działając zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana 
oferta oznaczona nr 2, złożona przez: 
 

➢ Nazwa i adres Wykonawcy: PreZero Service Wschód Sp. z o.o.  
                                                  ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 

➢ Cena oferty: 635 027,04 PLN brutto 

➢ Termin płatności faktur: 30 dni. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 w związku z art. 242 ust.1 pkt 1  Pzp 
i na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej: SWZ), którymi była: cena oferty 60% oraz termin płatności faktur 40%. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4.  
Oferta otrzymała łączną ocenę 100 pkt obliczoną zgodnie z zapisami Rozdziału XXIV SWZ. 

2. Punktacja przyznana za każde kryterium oraz łączna punktacja: 

Nr 

oferty 
Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy  

Ceny oferty  
 brutto  
w PLN 

Termin 
płatności 

faktur (dni) 
Łączna ilość 

punktów 
punkty punkty 

2 
PreZero Service Wschód Sp. z o.o.  
ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 

635 027,04 30  

60 40 100,00  

 

3. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:  
1) Oferta oznaczona nr 1: Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "RADKOM" 

Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom. 
Podstawa prawna odrzucenia oferty: 
art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna  
z warunkami zamówienia. 
 



 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Wykonawca w ofercie nie wskazał instalacji komunalnych do których, będą przekazywane 
odpady zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Wymóg ten określony został w rozdziale V pkt. 24 SWZ, gdzie Zamawiający zastrzegł, że 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie adresu instalacji komunalnych, do 
których będą przekazywane odpady zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

2) Oferta oznaczona nr 3: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ATK Recykling ul. Traugutta 
20a, 26-600 Radom.  
Podstawa prawna odrzucenia oferty: 
a) art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia, 

b) art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie 
wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
a) Wykonawca w ofercie nie wskazał instalacji komunalnych do których, do których będą 

przekazywane odpady zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Wymóg ten określony był w rozdziale V pkt 24 SWZ, gdzie 
Zamawiający zastrzegł, że Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie adresu 
instalacji komunalnych, do których będą przekazywane odpady zgodnie z art. 6d ust. 4 
pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

b) W dniu 4 stycznia 2022 r. Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy PZP 
z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni tj. do dnia 5 lutego 
2022 r. w niniejszym postępowaniu. Do upływu wskazanego w piśmie terminu, tj. do dnia 
5 stycznia 2022 r. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.  

 
4. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale. IX ustawy 

Pzp (art. 505–590). 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu                                                                                                                   

  
Na oryginale podpisał 

   Wójt Gminy Tczów  

      Arkadiusz Baran 

 

 

Zamieszczono: 

1) platforma zamówień publicznych: https://przetargi.tczow.pl 

https://przetargi.tczow.pl/

