
Związek Międzygminny pod nazwą „Natura”  Grójec, dnia 5 listopada 2021 r. 

Plac Wolności 12 

05-600 Grójec 
  

Dotyczy postępowania na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego  

pod nazwą Natura" - zamówienie w 4 częściach (ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021/S 178-463897 

z dnia 14 września 2021 r.) 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Część II sektor II (Gmina Chynów) 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje, że w 

postępowaniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą 

Natura" w CZĘŚĆI II sektor II (Gmina Chynów): 

 

1) oferta wykonawcy PREZERO SERVICE WSCHÓD Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 

(ul. Wrocławska 3) została wybrana jako oferta najkorzystniejsza; 

 

2) oferty złożyli wskazani w tabeli wykonawcy, których ofertom zostały przyznane oceny jak 

niżej: 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert. 

Oferta wykonawcy PREZERO SERVICE WSCHÓD Sp. z o.o. nie została odrzucona i 

otrzymała najwyższą liczbę punktów, to jest 98,07 punktów, ponieważ w kryterium „cena” 

otrzymała 58,07 punktów, w kryterium „norma EURO 5” otrzymała 30 punktów , a w 

kryterium „akcja informacyjna – 10 punktów. 

 

 
Lp. 

 

Nazwa i siedziba 

Wykonawcy 

 

Punktacja przyznana ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert 

Łączna 

punktacja 

we 

wszystkich 

kryteriach 

Cena Norma 

EURO 5 

 

Akcja 

informacyjna 

a b C d e f 

1 PREZERO SERVICE 

WSCHÓD Sp. z o.o.    

ul. Wrocławska 3 

26-600 RADOM  

58,07 30 10 98,07 

2 JARPER Sp. z o.o.  

Al.       Krakowska 108A 

05-552 KOLONIA 

WARSZAWSKA 

60 0 10 70 



Oferta wykonawcy JARPER Sp. z o.o. nie została odrzucona i otrzymała w sumie 70 punktów. 

Oferta ta otrzymała 0 punktów w kryterium „norma EURO 5”, gdyż wykonawca, składając 

ofertę na wszystkie części zamówienia posłużył się tymi samymi pojazdami na każdą część 

zamówienia, posiadającymi funkcję kompaktującą. Zamawiający w Rozdziale XVIII ust. 3 

SWZ, zawierającym opis kryterium oceny ofert „norma EURO 5 dla środków transportu”, 

zobowiązał wykonawców do złożenia oświadczenia w przedmiocie dysponowania pojazdami 

spełniającymi poziom emisji spalin minimum na poziomie standardu EURO 5 oraz do 

dołączenia do oferty kopii dokumentów (certyfikatów) potwierdzających emisję spalin 

minimum na poziomie standardu EURO 5 dla pojazdów przewidzianych do zbierania odpadów 

komunalnych. Jednocześnie zamawiający zamieścił zastrzeżenie: „Wykonawca, który składa 

ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, może posłużyć się tym samym potencjałem 

technicznym (wskazać te same pojazdy) dla dwóch lub większej liczby części zamówienia, za 

wyjątkiem pojazdów z funkcją kompaktującą. Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż 

jedną część zamówienia, nie może posłużyć się tym samym pojazdem/pojazdami z funkcją 

kompaktującą (wskazać tego/tych samego/-mych pojazdu/-ów) dla dwóch lub większej liczby 

części zamówienia. W przypadku wskazania przez Wykonawcę tego samego pojazdu z funkcją 

kompaktującą w dwóch lub większej liczbie części zamówienia, Zamawiający nie uwzględni 

tego pojazdu przy przyznawaniu punktów w przedmiotowym kryterium w żadnej z tych 

części.”  Wykonawca JARPER Sp. z o.o. na wszystkie części zamówienia (gdyż nie wskazał, 

na realizację której części zamówienia przeznacza poszczególne pojazdy) złożył dokumenty 

potwierdzające emisję spalin na poziomie standardu EURO 5 pięciu pojazdów, z których każdy 

posiada funkcję kompaktującą. W formularzu oferty wykonawca oświadczył, że w każdej z 

części zamówienia dysponuje 3 pojazdami spełniającymi poziom emisji spalin minimum na 

poziomie standardu EURO 5. Wobec powyższego, z uwagi na zacytowane powyżej 

zastrzeżenie  poczynione w SWZ, zamawiający nie miał możliwości przyznania punktów 

wykonawcy JARPER Sp. z o. o. w kryterium „norma EURO 5”.   
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