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Sułów, dnia 21.12.2016 r. 
                     
Znak sprawy: PR.271.28.2016 

                           - wszyscy wykonawcy- 
  

 
INFORMACJA 

 
 Zamawiający: Gmina Sułów, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) udziela informacji  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów”, znak sprawy: 
PR.271.28.2016. 
 
W postępowaniu złożono dwie oferty (wg numeracji ofert): 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krucza 10, 22-400 Zamość 
Ilość punktów w kryterium cena - 53,12 
Ilość punktów w kryterium częstotliwość odbioru odpadów segregowanych  określonych w pkt 2 ppkt 1 lit.b tiret od 
pierwszego do piątego załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ)  – 15 
Ilość punktów w kryterium termin płatności – 10 
Uzyskując łącznie w kryteriach – 78,12 punktów 
 
2. EKO – KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik  

       Ilość punktów w kryterium cena - 60 
Ilość punktów w kryterium częstotliwość odbioru odpadów segregowanych określonych w pkt 2 ppkt 1 lit.b tiret od 
pierwszego do piątego załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) – 20 
Ilość punktów w kryterium termin płatności – 10 
Uzyskując łącznie w kryteriach – 90 punktów 

 
Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w sekcji 12 SIWZ jest oferta nr 2 złożona przez 

Wykonawcę: 
EKO – KRAS Sp. z o.o. 

ul. M. Konopnickiej 27 D 
23-204 Kraśnik  

 
Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, wykonawca spełnił warunki 
opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najwyższą punktację w kryteriach określonych w sekcji 12 SIWZ – uzyskując 
łącznie  - 90 pkt. 
 

Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 1 
ustawy.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.  
 

W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji. Dziękujemy za złożenie ofert i udział  
w niniejszym postępowaniu. 

 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Na podstawie art. 180 ustawy, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszych czynności 
Zamawiającego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach 
Zamawiającego.        
          

                   
 
 

         Wójt Gminy Sułów 

         /-/ Leon Bulak 


