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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710) zawiadamiam, że Zamawiający w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 ustawy Pzp, pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Brańszczyk w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 

2025 r.”, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: 

 

PARTNER Dariusz Apelski, ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w 

wysokości: 5 686 416,00 zł (brutto). 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Oferta Wykonawcy – PARTNER Dariusz Apelski – spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego w SWZ i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w rozdziale XIV SWZ.  

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena 

– 60 %, termin płatności faktury - 20 %, Poziom emisji spalin min „Euro 6” – 20%) oraz łączną punktację: 

 

 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres siedziby Wykonawcy 

Liczba pkt 
przy 

kryterium 

cena 60 % 

Liczba pkt 
przy kryterium 
termin płatności 

faktury  
 20 % 

Liczba pkt 

przy kryterium 

Poziom emisji 

spalin min. 

„Euro 6” 20% 

RAZEM 
pkt 

 
1 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Stoczku  

ul. Węgrowska 22 
07-104 Stoczek 

 

Oferta odrzucona 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp 

 

2 

Konsorcjum firm: 
RDF Sp. z o. o. 

(lider konsorcjum) 
i 

MPK PURE HOME Sp. z o. o.  
(członek konsorcjum), 

 
ul. Kołobrzeska 5 
07-401 Ostrołęka 

58,75 20  20 98,75 

3 

PARTNER Dariusz Apelski 
ul. Płytowa 1 

03-046 Warszawa 

60 20 20 100 

 
Oferta odrzucona:  
Nr 1 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku  
ul. Węgrowska 22 
07-104 Stoczek  
 
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp 
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Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z 

warunkami zamówienia, a jeśli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez Zamawiającego, wówczas podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 

tej ustawy. 

 

W dniu 18 listopada 2022 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ), wezwał Wykonawcę Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. w Stoczku do złożenia wyjaśnień w terminie 4 dni tj. do dnia 22.11.2022. r. włącznie  

w kwestii dopełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IX pkt 8, 9, 10  SWZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI Zamawiający określił sposób komunikacji z Wykonawcami w następujący sposób: 

 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i 

załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą 

tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania.  

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

 10. Zamawiający dopuszcza również w sytuacjach awaryjnych tj. nie działanie miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal możliwość kontaktowania się i składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą 

poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl 

 
W dniu 21 listopada 2022 r. Wykonawca złożył wyjaśnienia Zamawiającemu, przesyłając je drogą mailowa na 

adres pracownika Kami.deptuła@branszczyk.pl. Nie posłużył się Formularzem do komunikacji dostępnym na 

ePUAP i udostępnionym przez miniPortal, a więc zachował się inaczej, niż to było wymagane w treści SWZ. Jako, 

że działanie Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom co do formy przekazywania dokumentów w postępowaniu, 

określonej w Rozdziale IX pkt 8-10 SWZ, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

5) ustawy Pzp. Ponadto oświadczenie, którego dotyczyło wezwanie do złożenia wyjaśnień, składa się na ofertę w 

rozumieniu całościowym, a więc powinno zostać przekazane Zamawiającemu zgodnie określonymi przez 

Zamawiającego środkami komunikacji elektronicznej. Tak się jednak nie stało, dlatego odrębną podstawę 

odrzucenia oferty stanowi art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 

 

Zgodnie z art. 264 ust. 1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577, 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. Zamawiający 

wyznacza termin zawarcia umowy na 23.12.2022 r. Umowa zostanie zawarta przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
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