
Pęczniew, dnia 26 listopad 2020 r. 

Zamawiający 
Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12 
99-235 Pęczniew 
 

 

nr sprawy: ZP. 271.10.2020 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. 2019.1843) – dalej p.z.p., Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację  zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na 

których znajdują się domki letniskowe, od właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie 

gminy Pęczniew”, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1, złożoną przez Firmę Wywóz 

Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach ul. Bór 169 42-202 Częstochowa. 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                           

z terenu gminy Pęczniew, od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, od 

właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Pęczniew” w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 p.z.p., stosując procedurę 

wynikającą z art. 24 aa ust. 1 p.z.p.  

 
Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (60%) oraz 

terminem płatności faktur (40%) i udzielił zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w 

SIWZ i p.z.p.  

 

 

 

 



Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez: 

 
1. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169; 42-202 Częstochowa 
Cena oferty:  872 978,40 PLN (brutto) 
Termin płatności faktur: 30 dni  
 
2. Zakład Usług Komunalnych EKO-GAB S.C., G. Kropidłowski & D. Piąstka, Kowale Pańskie Kolonia 
11a; 62-704 Kawęczyn 
Cena oferty:  1 207 317,28 PLN (brutto) 
Termin płatności faktur: 30 dni  
 
Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 p.z.p. Zamawiający najpierw dokonał oceny oferty. Złożone oferty otrzymały 
następującą punktację: 
 

 Cena – 60%  
(60 pkt) 

Termin 
płatności faktur 
– 40% (40 pkt) 

Łączna 
punktacja 

Wywóz Nieczystości oraz 
Przewóz Ładunków 

Wiesław Strach 
ul. Bór 169 

42-202 Częstochowa 

 
60,00 % 

(60,00 pkt) 

 
40,00% 

(40,00 pkt) 

 
100% 

(100 pkt) 

Zakład Usług Komunalnych 
EKO-GAB S.C. 

G. Kropidłowski & D. Piąstka 
Kowale Pańskie Kolonia 11a 

62-704 Kawęczyn 

 
43,38 % 

(43,38 pkt) 

 
40 % 

(40 pkt) 

 
83,38% 

(83,38 pkt) 

 
 

Następnie Zamawiający przystąpił do badania, czy Wykonawca, którego oferta została 
najwyżej oceniona, tj. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach ul. Bór 169 42-202 
Częstochowa, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca 
potwierdził spełnianie warunków oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 
 

Mając na uwadze, że Wykonawca  Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach 
ul. Bór 169 42-202 Częstochowa spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu                 
z postępowania, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach ul. Bór 169 42-202 Częstochowa jako najkorzystniejszą.  
 
Zamawiający informuje również, że: 
- nie odrzucił żadnej oferty z postępowania, 
- nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego wykonawcy,  
- nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 

 

 Wójt Gminy Pęczniew 

 

/-/ Marcin Janiak 


