
 

                                                                                             Przyrów, dnia 16.11.2022r. 

Nr PLP.271.7.2022 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE  

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie 

odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2023 roku”, dot.;  

Część I – Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i 

opakowania z tworzyw sztucznych i metali, opakowania wielomateriałowe, metal, 

szkło.                                                                                                                                                      

Część II - Niesegregowane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, odpady 

kuchenne ulegające biodegradacji, odpady ulegające biodegradacji, zmieszane 

odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia.                                                                                                       

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych 

zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji 

zamówienia: dot. Części I i Części II, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

wykonawcę:                                                                                                                                                                   

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                                          

Ul. Podmiejska 53                                                                                                                                           

42-400 Zawiercie  

2. Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych specyfikacji warunków zamówienia. 
Oferta dot. Cz I i Cz. II, otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100p., zgodnie ze 
wzorami opisanymi w SWZ.  
 
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
Część I:  
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie                                                                 
Punktacja: kryt. Cena - 60p. kryt. odległość – 40p. Łączna ilość punktów 100p. 
2. PZOM STRACH Sp. z o. o., Sp. kom. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska 
Punktacja: kryt. Cena – 44,76p. kryt. odległość – 40p. Łączna ilość punktów 84,76p. 
Część II:  
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie                                                                 
Punktacja: kryt. Cena - 60p. kryt. odległość – 40p. Łączna ilość punktów 100p. 
2. PZOM STRACH Sp. z o. o., Sp. kom. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska 
Punktacja: kryt. Cena – 54,77p. kryt. odległość – 40p. Łączna ilość punktów 94,77p. 



 4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.  
Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.   
5. Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(Odwołanie, Skarga do Sądu). 
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia 
przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji 
warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki 
ochrony prawnej", art. od 505 do 590. 
 
                                                      ____________________________________ 
                                                                         Kierownik Zamawiającego 
 


		2022-11-16T12:39:20+0100
	Anna Agnieszka Kowalska-Fert




