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Bierutów, dnia 20.12.2022 r. 

 

IR.2710.22.26.2022.JP 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Spacerowej 4  
w Bierutowie – część nr 13 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 
numerem 2022/S 201-572127 dnia 18.10.2022 r. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

W dniu 20.12.2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 

progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1710 ze zm.) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 

201-572127 dnia 18.10.2022 r. na zadanie pn.: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Spacerowej 4 w Bierutowie. 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny 

ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsze następujące oferty (w 

ramach postępowania dotyczącego poszczególnych części zamówienia): 

1) zamówienie pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych mieszczącego się przy ul. Spacerowej 4  w Bierutowie z podziałem na części: 

Część nr 13: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 (Niesegregowane/zmieszane odpady 

komunalne) odebranych z terenu Miasta i Gminy Bierutów, w sposób zapewniający odzysk surowców 

wtórnych znajdujących się w masie odpadów zmieszanych i poddanie ich procesom recyklingu 

ofertę nr 2 

złożoną przez Wykonawcę FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 

55-040 Kobierzyce 

Cena brutto za realizację zamówienia wynosi 1.205.596,42 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście 

pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 42/100) 

Poziom odzysku surowców wtórnych – 8,1 % i więcej 

Poziom pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego procesu przetwarzania odpadów 

zmieszanych 191212 ulegających biodegradacji przekazanych na D5 (składowanie) - 0 – 10% 

Odległość od instalacji – 80,2 km 

 

UZASADNIENIE 

Wybrany Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu, w którym kryterium oceny ofert są cena (waga 60,00 pkt), 

poziom odzysku surowców wtórnych (waga 10,00 pkt), poziom pozostałości z procesu 
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mechanicznobiologicznego procesu przetwarzania odpadów zmieszanych 191212 ulegających 

biodegradacji przekazanych na D5 (składowanie) (waga 10,00 pkt)  oraz odległość od instalacji (waga 

20,00 pkt). Oferta złożona przez Wykonawcę została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 

239 ustawy PZP – uzyskała najwyższą sumę punktów (80,00 pkt) w ramach wskazanych kryteriów 

oceny ofert określonych w SWZ spośród ofert ważnych i nieodrzuconych. 

Punktacja przyznana złożonym w postępowaniu na Część nr 13 ofertom: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) Wykonawcy  
i adres siedziby Wykonawcy 

Całkowita 
cena brutto za 

realizację 
zamówienia 
(max. 60,00 

pkt) 

Poziom 
odzysku 

surowców 
wtórnych 

(max. 10,00 
pkt) 

Poziom pozostałości z 
procesu 

mechanicznobiologiczn
ego procesu 

przetwarzania 
odpadów zmieszanych 

191212 ulegających 
biodegradacji 

przekazanych na D5 
(składowanie) 

(max. 10,00 pkt) 

Odległość 
od instalacji 
(max. 20,00 

pkt) 
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FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 
ul. Atramentowa 10 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

60,00 10,00 10,00 0,00 

 

Zamawiający nadmienia jednocześnie, iż: 

a) w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu: 

OFERTA NR 2: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 

Kobierzyce – 1.205.596,42 zł brutto; 

b) wybór oferty najkorzystniejszej w ramach Części nr 13 został dokonany zgodnie z art. 252 ust. 1 

ustawy PZP (w terminie związania ofertą); 

c) Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (Części nr 13) może zostać zawarta 

zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy PZP – Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

 

Z poważeniem,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  Joanna Płóciennik 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 
Urząd Miejski w Bierutowie 
tel. 71 314 62 51 wew. 22 
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