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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o ofertach odrzuconych

DOTYCZY:

Tytuł/nazwa  postępowania:  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów

komunalnych z terenu Gminy Fredropol w 2022 r.

Identyfikator postępowania: 46fc6d14-9ce4-410d-95b8-a743dc20bdfd

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/S 218-574211

Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Na podstawie art.  253 ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2019  z  późn.  zm.)  Gmina

Fredropol informuje, co następuje: 

Wybrano oferty najkorzystniejsze złożone przez Wykonawców w 

poszczególnych częściach zamówienia:

Części  I  -  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z

nieruchomości zamieszkałych gminy Fredropol.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. 

os. Rzeka 133, 

34-451 Tylmanowa 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Na część I złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. ,  złożył  niepodlegającą odrzuceniu ofertę,

która  spełnia  wymagania  Zamawiającego  określone  w  SWZ.  Oferta

Wykonawcy uzyskała 100,00 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach

kryteriów oceny ofert.  Wykonawca wykazał  spełnienie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania.



Część  II  zamówienia  -  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów

komunalnych  z  nieruchomości  niezamieszkałych,  administrowanych

przez  Gminę Fredropol i położonych na terenie gminy.

FBSerwis Karpatia sp. z o.o.

ul. Odległa 8, 

33-100 Tarnów 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Na  część  II  złożono  tylko  jedną  ofertę.  Wykonawca,  FBSerwis  Karpatia  

sp.z o.o., złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania

Zamawiającego  określone  w  SWZ.  Oferta  Wykonawcy  uzyskała  100,00

punktów,  tj.  najwyższą  liczbę  punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert.

Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw do wykluczenia z postępowania 

Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz 

punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu zgodnie z zapisami

SWZ: 

Części  I  -  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z

nieruchomości zamieszkałych gminy Fredropol.

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. 

os. Rzeka 133, 

34-451 Tylmanowa 

Cena oferty brutto: 1 125 248,76 zł 60,00 pkt.

Aspekt środowiskowy - emisja spalin          3 pojazdy                                  40,00 pkt

Łącznie:     100,00 pkt.



Część  II  zamówienia  -  Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów

komunalnych  z  nieruchomości  niezamieszkałych,  administrowanych

przez  Gminę Fredropol i położonych na terenie gminy.

FBSerwis Karpatia sp. z o.o.

ul. Odległa 8, 

33-100 Tarnów 

Cena oferty brutto: 135 041,20 zł 60,00 pkt.

Aspekt środowiskowy - emisja spalin          5 pojazdów                               40,00 pkt

Łącznie:     100,00 pkt.

Oferty odrzucone:

Nie odrzucono ofert.

Środki ochrony prawnej.

1.  Środki  ochrony  prawnej  przysługują  Wykonawcy,  uczestnikowi
postępowania oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia
przez Zamawiającego  przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie
o udzielenie zamówienia oraz dokumentów przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1)  niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  tym  na  projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie umowy;

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu. 

6.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o
udzielenie  zamówienia  lub  treści  dokumentów  zamówienia  wnosi  się  w
terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w BZP lub  dokumentów



zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1)  10  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)  15  dni  od  dnia  przekazania  informacji  o  czynności  zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w
sposób inny niż określony w pkt 1).

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w
terminie 10 dni  od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w
art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego  w Warszawie – Sądu Zamówień
Publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby,  o którym
mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.  Złożenie  skargi  w placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego  w
rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  Prawo  pocztowe,  jest
równoznaczne z jej wniesieniem. 

12.  Prezes  Izby  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania
odwoławczego do Sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

13.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  środków  ochrony  prawnej  są
uregulowane w Dziale IX ustawy Pzp.

(-) Wójt Gminy Fredropol – Mariusz Śnieżek
….........................................................................

Kierownik Zamawiającego
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