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Z a w i a d o m i e n i e 

 

Dotyczy:    postępowania: „Usługa dalszego zagospodarowania odpadów o kodach:  19 12 12,                     

20 03 07.” /opublikowanego  w  Dz.U. UE S (Dz.U.S) pod Nr 2022/S 048-124824  w dniu 

09.03.2022 r., nr sprawy: ZS-71/2022/.  

 

BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu, ul. Kabaty 2 („Zamawiający”) w związku                      

z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: „Usługę dalszego zagospodarowania odpadów o kodach:                   

19 12 12, 20 03 07.” informuje o wynikach postępowania: 

                     

I)      dla części 1 – ZADANIE I pn.: „Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie                    

19 12 12 (frakcja nadsitowa)”, działając na podstawie podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

poz. 1129 tj. z późn. zm.),  informuje, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę – 

ofertę oznaczoną nr 2  złożoną przez Wykonawcę: 

 

NEW ENERGY CIESZYN Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Przemysłowa 23, 

43-426 Ogrodzona 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca jw. wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału                             

w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu, które zostały 

określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji  warunków zamówienia. Wybrana oferta 

uzyskała maksymalną ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu                   

o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia. Oferty zostały ocenione przez 

zamawiającego w oparciu  o następujące kryteria: 

- A Cena ofertowa brutto – znaczenie kryterium - 60% 

- B Odległość od miejsca załadunku do miejsca rozładunku odpadów – 10%  

- C Termin płatności – 30% 

Łącznie uzyskała 96,42 pkt.: w kryterium A – 60,00 pkt., w kryterium B – 6,42 pkt., w kryterium                 

C – 30,00 pkt. 
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Pozostałe ważne oferty uzyskały następujące oceny: 

a)  Oferta oznaczona nr 1: 

Sanit – Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne 

Oferta łącznie uzyskała 94,30 pkt.: w kryterium A – 54,30 pkt., w kryterium B – 10,00 pkt.,                              

w kryterium  C – 30,00 pkt. 

b) Oferta oznaczona nr 3: 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec  

Oferta łącznie uzyskała 85,60 pkt.: w kryterium A – 54,76 pkt., w kryterium B – 0.84 pkt.,                              

w kryterium  C – 30,00 pkt. 

 

II) dla części 2 – ZADANIE II pn.: „Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 07 

– odpady wielkogabarytowe”, działając  na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia                    

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 tj. ze zm.)             

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 

Uzasadnienie prawne:  

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia                        

11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj. ze zm.), 

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie  może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

W wyznaczonym terminie składania ofert w w/w postępowaniu tj. do dnia 8 kwietnia 2022r. 

do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty.  

Ceny ofertowe  

• OFERTY nr 1: PreZero Recycling Południe Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów - 

cena równa 1 239 300,00 zł brutto,  

• OFERTY nr 2: Konsorcjum: 

LIDER KONSORCJUM: 

Senda Sp.  o. o., ul. Strzygłowska 67FK, 04-872 Warszawa 

PARTNER KONSORCJUM: 

ARW Baltic Sp. z o.o., ul. Stacyjna 7A, 41-217 Sosnowiec - cena równa 1 205 280,00 zł  

brutto, 

• OFERTY nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Przemysław Olejnik, Wąbiewo 

26, 64-061 Kamieniec - cena równa  955 800,00 zł brutto, 
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przewyższają środki, które Zamawiający zabezpieczył na sfinansowanie zadania. 

 

Dziękujemy za złożone w postępowaniu oferty. 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Jerzy Kliś 

-dokument podpisany elektronicznie- 
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