
 

 

 

 

                                                                                                                          Toruń, dnia 07.12.2015 r. 

 

 Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne na zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  

                  Znak: ZO/ZP- 31/2015 -  informacja o wyborze oferty  najkorzystniejszej. 

 

W imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych – u.P.z.p. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyborze oferty 

najkorzystniejszej.  

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: NOVAGO Żnin Sp. z o. o.; Wawrzynki 35, 88- 400 

Żnin. Uzasadnienie wyboru : Oferta otrzymała 90,45 pkt. tj.:  najwyższą łączną liczbę punktów w tym: 

za kryterium cena oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów (90), jest to oferta najtańsza,   

za kryterium odległości instalacji Wykonawcy od ZUOK oferta otrzymała 0,45pkt., jest to najdalej położna od 

ZUOK instalacja (83 km). Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie 

przewidzianym w przepisie art.94 ust.1 pkt.2)  ustawy Pzp.  

 

Liczba złożonych ofert – 4, Wykonawcy  wykluczeni –  1   , oferty odrzucone – 1 , oferty ważne – 3  

Wykonawcy wykluczeni z postępowania: Platforma Usług Środowiskowych Sp. z o. o, ul. Odkryta 

65A/30; 03- 140 Warszawa. Uzasadnienie prawne: wykluczenie Wykonawcy nastąpiło w mocy przepisu 

art.24 ust.2 pkt.4) ustawy Pzp - Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

Uzasadnienie faktyczne:   W siwz Zamawiający zapisał warunki uczestnictwa w postępowaniu w następujący 

sposób „ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące:  posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

zamówienia. Wykonawcy w celu spełnienia niniejszego warunku winni wykazać się posiadaniem zezwolenia 

właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydanego na podstawie  art. 41 ustawy o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  ( Dz. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenia na prowadzenie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz 

dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawcy winni wykazać, że dysponują minimum 

jedną instalacją do zagospodarowania odpadów położoną w odległości nie większej niż 100 km ( licząc dojazd 

najkrótsza droga publiczną) od loco Zamawiającego – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  

w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37 – 53.” 

Wykonawca nie złożył wraz z ofertą zezwolenia właściwego organu na prowadzenie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów w procesie biologicznej obróbki wydanego na podstawie art.41 ustawy o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. Z 2013 r., poz.21) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykonawca nie 

wykazał również, że dysponuje instalacją do zagospodarowania odpadów, przez co Wykonawca nie wykazał, 

że spełnienia powyższe warunki uczestnictwa w postępowaniu.  



 

 

 

Ocena ofert wg kryteriów oceny ofert  opisanych w siwz 

 
Wykonawca Liczba 

otrzymanych 

pkt. w 

kryterium  

cena oferty 

Liczba otrzymanych 

pkt. w kryterium 

odległość instalacji 

Wykonawcy od ZUOK   

Suma 

otrzymanych 

pkt. 

Lokata 

 

NOVAGO Żnin Sp. z o. o.  

Wawrzynki 35;  

88 – 400 Żnin 

90,00 0,45 90,45 I 

 

Recykling i Energia Spółka 

Akcyjna 

Ul. Grzybowska 3/12 

00 – 132 Warszawa  

60,00 10,00 70,00 II 

 

REMONDIS Bydgoszcz 

Sp. z o. o.   

ul. Inwalidów 45,  

85- 749 Bydgoszcz. 

63,32 0,73 64,05 III 

Platforma Usług 

środowiskowych  

ul. Odkryta 65A/30 

03- 140 Warszawa  

Oferta odrzucona  

 


