
 

 

 

 

 

 

 

Starogard Gdański, dnia  21 maja 2020 r.  
DA.272.1.2020 

 

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

 

Dotyczy postępowania pn.: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy - na których znajdują się 

domki letniskowe oraz od innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na obszarze 

gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca” 

 

Działając na mocy art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 

1843 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie 

z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: 

 

Część 1 – obszar gminy Bobowo 

 

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Sp. z o.o. 

ul. Wiślana 2 

82-500 Kwidzyn 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie kryteriów 

wskazanych treścią rozdziału 12 SIWZ tj. cena – 60 %, termin płatności – 20 % i kolportaż 

materiałów edukacyjnych – 20 %, spośród ofert ważnych niepodlegających odrzuceniu w/w 

oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów. 

 

Część 3 – obszar gminy Miasta Kościerzyna 

 

SUEZ Północ Sp. z o.o. 

ul. Równa 17B 

80-067 Gdańsk 

 

 

 

ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA 
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Uzasadnienie wyboru oferty: 

W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie kryteriów 

wskazanych treścią rozdziału 12 SIWZ tj. cena – 60 %, termin płatności – 20 % i kolportaż 

materiałów edukacyjnych – 20 %, spośród ofert ważnych niepodlegających odrzuceniu w/w 

oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów. 

 

Część 7 – obszar gminy Skórcz 

 

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Sp. z o.o. 

ul. Wiślana 2 

82-500 Kwidzyn 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie kryteriów 

wskazanych treścią rozdziału 12 SIWZ tj. cena – 60 %, termin płatności – 20 % i kolportaż 

materiałów edukacyjnych – 20 %, spośród ofert ważnych niepodlegających odrzuceniu w/w 

oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów. 

 

Część 9 – obszar gminy Smętowo Graniczne 

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. 

ul. Plac Św. Rocha 5 

86-170 Nowe 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

W wyniku oceny i badania ofert w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie kryteriów 

wskazanych treścią rozdziału 12 SIWZ tj. cena – 60 %, termin płatności – 20 % i kolportaż 

materiałów edukacyjnych – 20 %, spośród ofert ważnych niepodlegających odrzuceniu w/w 

oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów. 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy, podaję nazwy, siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację. 

 

Część 1 – obszar gminy Bobowo 

 

Nr 

oferty 

Firma oraz adres 

wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium - Cena 

ofertowa brutto za 

odbiór, transport 

i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów 

Liczba punktów 

w kryterium - 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium - 

Dwukrotny 

kolportaż 

materiałów 

edukacyjnych 

Łączna 

punktacja 

1 

Przedsiębiorstwo Usług 

Sanitarnych PUS Sp. z o.o. 

ul. Wiślana 2 

82-500 Kwidzyn 

60,00 20,00 20,00 100,00 

4 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych „STARKOM” 

Sp. z o.o. 

ul. Tczewska 22 

83-200 Starogard Gdański 

46,31 20,00 20,00 86,31 

 



Część 3 – obszar gminy Miasta Kościerzyna 

 

Nr 

oferty 

Firma oraz adres 

wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium - Cena 

ofertowa brutto za 

odbiór, transport 

i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów 

Liczba punktów 

w kryterium - 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium - 

Dwukrotny 

kolportaż 

materiałów 

edukacyjnych 

Łączna 

punktacja 

3 

SUEZ Północ Sp. z o. o. 

ul. Równa 17B 

80-067 Gdańsk 

60,00 20,00 20,00 100,00 

 

 

 

Część 7- obszar gminy Skórcz 
 

 

Nr 

oferty 

Firma oraz adres 

wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium - Cena 

ofertowa brutto za 

odbiór, transport 

i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów 

Liczba punktów 

w kryterium - 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium - 

Dwukrotny 

kolportaż 

materiałów 

edukacyjnych 

Łączna 

punktacja 

1 

Przedsiębiorstwo Usług 

Sanitarnych PUS Sp. z o.o. 

ul. Wiślana 2 

82-500 Kwidzyn 

60,00 20,00 20,00 100,00 

3 

SUEZ Północ Sp. z o. o. 

ul. Równa 17B 

80-067 Gdańsk  

40,65 20,00 20,00 80,65 

 

 

Część 9 – obszar gminy Smętowo Graniczne 
 

Nr 

oferty 

Firma oraz adres 

wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium - Cena 

ofertowa brutto za 

odbiór, transport 

i zagospodarowanie 

1 Mg odpadów 

Liczba punktów 

w kryterium - 

Termin 

płatności 

Liczba punktów 

w kryterium - 

Dwukrotny 

kolportaż 

materiałów 

edukacyjnych 

Łączna 

punktacja 

1 

Przedsiębiorstwo Usług 

Sanitarnych PUS Sp. z o.o. 

ul. Wiślana 2 

82-500 Kwidzyn 

48,66 20,00 20,00 88,66 

2 

Przedsiębiorstwo Usług 

Miejskich Sp. z o.o. 

ul. Plac Św. Rocha 5 

86-170 Nowe 

60,00 20,00 20,00 100,00 

3 

SUEZ Północ Sp. z o. o. 

ul. Równa 17B 

80-067 Gdańsk  

33,72 20,00 20,00 73,72 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z póź. zm.): zawiadamiam, o unieważnieniu 

postępowania: 

 

 

 

 

 



Na część 2 – obszar gminy Kościerzyna 

 

Uzasadnienie faktycznie: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 11 742 897 zł, jako kwotę 

przeznaczoną na realizację części 2 zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu na część 2 w terminie wskazanym na złożenie ofert, 

złożono 1 ofertę Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o. o.  z ceną ofertową brutto – 1 087,01 zł 

za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów. Łączna cena za odbiór, transport  

i zagospodarowanie szacowanej ilości odpadów z obszaru gminy Kościerzyna wynosi 

16 492 115,72 złotych brutto. 

 

Cena oferty Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o.o. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans  

w kryteriach cena, termin płatności i kolportaż materiałów edukacyjnych jest wyższa od 

kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  

o 4 749 218,72 złotych. 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty”. 

 

 

Na część 4 – obszar gminy Lubichowo 

 

Uzasadnienie faktycznie: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 6 409 747 zł, jako kwotę 

przeznaczoną na realizację części 4 zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu na część 4 w terminie wskazanym na złożenie ofert, 

złożono 1 ofertę Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o. o. z ceną ofertową brutto – 1 461,24 zł za 

odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów. Łączna cena za odbiór, transport  

i zagospodarowanie szacowanej ilości odpadów z obszaru gminy Lubichowo wynosi 

9 978 807,96 złotych brutto. 

 

Cena oferty Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o.o. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans  

w kryteriach cena, termin płatności i kolportaż materiałów edukacyjnych jest wyższa od 

kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  

o 3 569 060,96 złotych. 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty”. 



Na część 5 – obszar gminy Nowa Karczma 

 

Uzasadnienie faktycznie: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 4 549 087 zł, jako kwotę 

przeznaczoną na realizację części 5 zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu na część 5 w terminie wskazanym na złożenie ofert, 

złożono 1 ofertę Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o. o. z ceną ofertową brutto – 1 100,58 zł za 

odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów. Łączna cena za odbiór, transport  

i zagospodarowanie szacowanej ilości odpadów z obszaru gminy Nowa Karczma wynosi 

5 855 085,60 złotych brutto. 

 

Cena oferty Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o.o. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans  

w kryteriach cena, termin płatności i kolportaż materiałów edukacyjnych jest wyższa od 

kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia o 1 305 998,60 zł. 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty”. 

 

Na część 6 – obszar gminy Przywidz 

 

Uzasadnienie faktycznie: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 4 030 277 zł, jako kwotę 

przeznaczoną na realizację części 6 zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu na część 6 w terminie wskazanym na złożenie ofert, 

złożono 1 ofertę Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o. o.  z ceną ofertową brutto – 1 212,81 zł 

za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów. Łączna cena za odbiór, transport  

i zagospodarowanie szacowanej ilości odpadów z obszaru gminy Przywidz wynosi 

5 511 008,64 złotych brutto. 

 

Cena oferty Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o.o. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans  

w kryteriach cena, termin płatności i kolportaż materiałów edukacyjnych jest wyższa od 

kwoty, jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia o 1 480 731,64 zł. 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty”. 

 

 

 



Na część 8 – obszar gminy Miasta Skórcz 

 

Uzasadnienie faktycznie: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 2 544 595 zł, jako kwotę 

przeznaczoną na realizację części 8 zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu na część 8 w terminie wskazanym na złożenie ofert, 

złożono 1 ofertę wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o. o. z ceną ofertową brutto – 1 366,20 zł za 

odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów. Łączna cena za odbiór, transport  

i zagospodarowanie szacowanej ilości odpadów z obszaru gminy Miasta Skórcz wynosi 

5 519 448 złotych brutto. 

 

Cena oferty Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o.o. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans  

w kryteriach cena, termin płatności i kolportaż materiałów edukacyjnych jest wyższa od 

kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  

o 2 974 853 złotych. 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty”. 

 

Na część 10 – obszar gminy Stara Kiszewa 

 

Uzasadnienie faktycznie: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 4 192 845 zł, jako kwotę 

przeznaczoną na realizację części 10 zamówienia. 

W przedmiotowym postępowaniu na część 10 w terminie wskazanym na złożenie ofert, 

złożono 1 ofertę Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o. o. z ceną ofertową brutto – 1 299,83 zł za 

odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów. Łączna cena za odbiór, transport  

i zagospodarowanie szacowanej ilości odpadów z obszaru gminy Stara Kiszewa wynosi 

7 064 576,05 złotych brutto. 

 

Cena oferty Wykonawcy SUEZ Północ Sp. z o.o. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans  

w kryteriach cena, termin płatności i kolportaż materiałów edukacyjnych jest wyższa od 

kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  

o 2 871 731,05 złotych. 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty”. 

 


