
 
Zadanie  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Prószków, 2019-09-16 

 

 

Gmina Prószków 

Ul. Opolska 17 

46-060 Prószków  

RG.271.7.2019 

TED 2019/S 111-271236 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie 

gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania” - nr referencyjny RG.271.7.2019  

     

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp) 

 

ZAWIADAMIAM 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie każdej z części postępowania oraz 

o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

  

 

1. Ofertą wybraną jest: 

 

a. W zakresie zadania 1 pn. Zakup i dostawa 15 szt. pojemników dzwon typu IGLOO do 

selektywnej zbiórki surowców wtórnych - oferta Wykonawcy:  

 

ABRYS Technika sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań, NIP 781-169-26-56 (dalej 

Wykonawca) 

 

 cena oferty brutto – 26.937,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 

dziewięćset trzydzieści siedem i 00/100), 

 

 termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od daty podpisania przez strony 

umowy, 

 

 długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 36 miesięcy licząc od daty 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

 

b. W zakresie zadania 2 pn. Zakup i dostawa 3000 szt. pojemników dwukołowych  na 

odpady segregowane o pojemności 120 litrów typu BIO - oferta Wykonawcy: 



 

ABRYS Technika sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań, NIP 781-169-26-56 (dalej 

Wykonawca) 

 

 cena oferty brutto – 276.750,00 zł  (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 00/100), 

 

 termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od daty podpisania przez strony 

umowy, 

 

 długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 24 miesiące licząc od daty 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

 

c. W zakresie zadania 3 pn. Zakup i dostawa 2650 kpl. koszty na worki śmieciowe - oferta 

Wykonawcy: 

 

KAZAR Polska sp. z o.o., Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, NIP 525-

262-67-82 (dalej Wykonawca) 

 

 cena oferty brutto – 552.811,20 zł  (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące 

osiemset jedenaście i 20/100), 

 

 termin realizacji zamówienia – 6 tygodni od daty podpisania przez strony 

umowy, 

 

 długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 39 miesięcy licząc od daty 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

 

d. W zakresie zadania 4 pn. Zakup i dostawa 15 szt. Szaf do segregacji elektroodpadów - 

oferta Wykonawcy: 

 

KAZAR Polska sp. z o.o., Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, NIP 525-

262-67-82 (dalej Wykonawca) 

 

 cena oferty brutto – 299.997,00 zł  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem i 00/100), 

 

 termin realizacji zamówienia – 12 tygodni od daty podpisania przez strony 

umowy, 

 

 długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 24 miesiące licząc od daty 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

 

e. W zakresie zadania 5 pn. Zakup i dostawa 1000 szt. kompostowników min. 600 l - 

oferta Wykonawcy: 

 



Maciej Chajdys prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOBAT Maciej 

Chajdys, ul. Ofiarna 4/28, 93-380 Łódź, NIP 729-234-33-18 (dalej Wykonawca) 

 

 cena oferty brutto – 261.990,00 zł  (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt  i 00/100), 

 

 termin realizacji zamówienia – 1 tydzień od daty podpisania przez strony 

umowy, 

 

 długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 60 miesięcy licząc od daty 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

 

f. W zakresie zadania 6 pn. Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do zbierania odzieży i 

tekstyliów - oferta Wykonawcy: 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 

Prószków, NIP 991-051-59-06 (dalej Wykonawca) 

 

 cena oferty brutto – 7.626,00 zł  (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia 

sześć i 00/100), 

 

 termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od daty podpisania przez strony 

umowy, 

 

 długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 25 miesięcy licząc od daty 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

 

g. W zakresie zadania 7 pn. Zakup i dostawa 2 szt. Urządzeń do book crossingu do 

zastosowania zewnętrznego wraz z montażem  

 

Oferty złożone w zakresie zadania 7 przez Wykonawcę Rolanda Kuc prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Stolarski Roland Kuc, ul. Stara Kuźnia 37, 

46-060 Prószków oraz Wykonawcę Romana Styra prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą Stolarstwo Usługowo-Wytwórcze Roman Styra, ul. Polna 9, 

46-060 Złotniki, zostały odrzucone. 

 

h. W zakresie zadania 8 pn. Usługa transportu urządzeń i ich rozładunek i montaż w 

miejscach wskazanych przez Zamawiającego - oferta Wykonawcy: 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 13a, 46-060 

Prószków, NIP 991-051-59-06 (dalej Wykonawca) 

 

 cena oferty brutto – 49.200,00 zł  (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy 

dwieście i 00/100), 

 

 termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od dnia wydania przez 

Zamawiającego dyspozycji w sprawie realizacji zadania. 



 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

Oferty wybrane w ramach zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, zostały przygotowane zgodnie z 

wymaganiami SIWZ. Oferty wybrane w zakresie zadań od 1 do 6 przedstawiają 

najkorzystniejszy bilans w kryterium cena brutto, w kryterium termin realizacji zamówienia 

oraz w kryterium długość okresu gwarancji i rękojmi za wady, a oferta wybrana w zakresie 

zadania 8 w kryterium cena brutto oraz termin realizacji zamówienia. Liczba punktów została 

przyznana zgodnie z zapisami SIWZ i wynosi w przypadku ofert wybranych w ramach zadania 

1, 2, 4, 5, 6 i 8 – 100 pkt, a w odniesieniu do oferty wybranej w ramach zadania 3 – 92,04 pkt. 

 

Uzasadnienie prawne dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp: Zamawiający wybiera 

ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.   

 

Uzasadnienie faktyczne:  

a) ceny ofert podano zgodnie z zapisem Rozdziału 10 SIWZ: waga kryterium 60% zgodnie z 

Rozdziałem 12 pkt. 12.2. SIWZ; 

b) termin realizacji zamówienia: waga kryterium 20% w odniesieniu do zadania od 1 do 6 

oraz 40% w odniesieniu do zadania 8 zgodnie z Rozdziałem 12 pkt. 12.2. SIWZ; 

c) długość okresu gwarancji i rękojmi za wady: waga kryterium 20% w odniesieniu do 

zadania od 1 do 6 oraz 40% w odniesieniu do zadania 8 zgodnie z Rozdziałem 12 pkt. 

12.2. SIWZ; 

d) wymienieni Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu; 

Zamawiający uznał, iż spełnione zostały przez Wykonawców warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o której mowa w pkt 

4.2.3. SIWZ;  

Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt. 5.1.1. SIWZ, w zakresie wstępnego wykazania spełniania 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia, wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawcy wraz z ofertą, na 

podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, złożyli oświadczenia w formie: Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stosownie wypełnione, zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. 

Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3.1.1. SIWZ, Zamawiający uznał za wystarczające 

informacje wskazane w oświadczeniu JEDZ przez Wykonawców, zatem Zamawiający nie 

wymagał dodatkowych dokumentów czy oświadczeń od Wykonawców, których oferty 

zostały najwyższej ocenione. 

e) oferty wymienionych Wykonawców nie podlegają odrzuceniu; 

 

2. Streszczenie wyników oceny wszystkich ofert: 

 

Nr 

ofert

y 

Nazwa  albo imię i nazwisko/ 

Siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres jeżeli jest 

miejscem wykonywania 

działalności 

Ocena 

(liczba pkt) 

w 

kryterium 

Ocena 

(liczba pkt) 

w kryterium 

termin 

realizacji 

Ocena (liczba 

pkt) w 

kryterium 

długość okresu 

gwarancji i 

 

 

Łączna 

punkt

acja  



cena 

brutto  

(max 60: 

zadanie 1-

8) 

zamówienia 

(max 20: 

zadanie 1-

6/max 40: 

zadanie 7-8) 

rękojmi za 

wady 

 (max 20: 

zadanie 1-6) 

Zadanie 1 pn. Zakup i dostawa 15 szt. pojemników dzwon typu IGLOO do selektywnej zbiórki 

surowców wtórnych 

1 
ABRYS Technika sp. z o.o., ul. 

Wiślana 46, 60-401 Poznań 

 

60 

 

20 20 100 

Zadanie 2 pn. Zakup i dostawa 3000 szt. pojemników dwukołowych  na odpady segregowane o 

pojemności 120 litrów typu BIO 

1 
ABRYS Technika sp. z o.o., ul. 

Wiślana 46, 60-401 Poznań 

 

60 

 

20 20 100 

Zadanie 3 pn. Zakup i dostawa 2650 kpl. koszty na worki śmieciowe 

1 
KAZAR Polska sp. z o.o., Plac 

Powstańców Warszawy 2, 00-

030 Warszawa 

59,04 

 

20 13 92,04 

2 
GADEKO sp. z o.o. ul. 

Okulickiego 7/9, 05-500 

Piaseczno 

60 

 

10,91 20 90,91 

Zadanie 4 pn. Zakup i dostawa 15 szt. Szaf do segregacji elektroodpadów 

1 
KAZAR Polska sp. z o.o., Plac 

Powstańców Warszawy 2, 00-

030 Warszawa 

60 

 

20 20 100 

Zadanie 5 pn. Zakup i dostawa 1000 szt. kompostowników min. 600 l 

1 
Maciej Chajdys prowadzący 

działalność gospodarczą pod 

nazwą EKOBAT Maciej Chajdys, 

ul. Ofiarna 4/28, 93-380 Łódź 

 

60 

 

 

20 20 100 

Zadanie 6 pn. Zakup i dostawa 2 szt. urządzeń do zbierania odzieży i tekstyliów 

1 
Gminne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe sp. z o.o., ul. 

Daszyńskiego 13a, 46-060 

Prószków 

 

60 

 

 

20 20 100 

Zadanie 7 pn. Zakup i dostawa 2 szt. Urządzeń do book crossingu do zastosowania zewnętrznego 

wraz z montażem 

1 
Roland Kuc prowadzący 

działalność gospodarczą pod 

nazwą Zakład Stolarski Roland 

Kuc, ul. Stara Kuźnia 37, 46-060 

Prószków 

oferta 

odrzucona 

oferta 

odrzucona 
---------- 

oferta 

odrzuc

ona 



2 
Roman Styra prowadzący 

działalność gospodarczą pod 

nazwą Stolarstwo Usługowo-

Wytwórcze Roman Styra, ul. 

Polna 9, 46-060 Złotniki 

oferta 

odrzucona 

oferta 

odrzucona 
---------- 

oferta 

odrzuc

ona 

Zadanie 8 pn. Usługa transportu urządzeń i ich rozładunek i montaż w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego 

1 
Gminne Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe sp. z o.o., ul. 

Daszyńskiego 13a, 46-060 

Prószków 

 

60 

 

 

40 ---------- 100 

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone było na 

podstawie art. 24aa ustawy Pzp, z czego wynika, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał 

oceny ofert według kryteriów wskazanych w SIWZ, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego 

oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu.  

 

4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 2 

 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 

Roland Kuc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Stolarski Roland Kuc oraz 

Roman Styra prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Stolarstwo Usługowo-Wytwórcze 

Roman Styra, w zakresie zadania 7 pn. Zakup i dostawa 2 szt. Urządzeń do book crossingu do 

zastosowania zewnętrznego wraz z montażem, złożyli formularz ofertowy wraz z załącznikami, jak 

również spakowaną ofertę bez opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wskazani powyżej Wykonawcy przesłali wyłącznie podpisany formularz do złożenia oferty 

wygenerowany w systemie miniPortal, który nie stanowi oferty i służy wyłącznie do przesłania 

oferty.  

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą. Z treści art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wynika natomiast, iż:  Oferty, wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym 

jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 17 stycznia 2019 r., KIO 

2658/18: „Z treści art. 10a ust. 5 Pzp wynika bezwzględny nakaz sporządzenia oferty pod rygorem 

nieważności w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

Brak właściwego podpisu pod ofertą skutkuje nieważnością oferty z mocy prawa, a złożenie oferty 

w innej formie niż wynika to z ustawy, stanowi podstawę do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 1 Pzp jako niezgodnej z ustawą”. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uznał, iż Wykonawcy nie złożyli ofert, które byłyby 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 



5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z 

uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 0 

Zamawiający uznał, iż brak jest podstaw wykluczenia Wykonawców, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu;  

Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt. 5.1.1. SIWZ, w zakresie wstępnego wykazania spełniania przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wskazanych 

przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawcy wraz z ofertą, na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp, złożyli oświadczenia w formie: Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), 

stosownie wypełnione, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 

2014/25/UE. Zgodnie z Rozdziałem 5, pkt 5.3.1.2. SIWZ, Zamawiający uznał za wystarczające 

informacje wskazane w oświadczeniu JEDZ przez Wykonawców, zatem Zamawiający nie wymagał 

dodatkowych dokumentów czy oświadczeń od Wykonawców, których oferty zostały najwyższej 

ocenione. 

 

6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta: 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego 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. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 

 

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy Pzp, niniejsze 

zawiadomienie przekazuje się wszystkim Wykonawcom, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, niniejsze zawiadomienie udostępnia się na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.proszkow.pl, a dodatkowo zamieszcza na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

  Z up. Burmistrza  
              /-/ 
  Janusz Staszowski 

             Zastępca Burmistrza 

http://www.bip.proszkow.pl/
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