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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”  na

„Świadczenie usług wywozu  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stałych oraz

odpadów segregowanych z jednostek Policji garnizonu woj. zachodniopomorskiego”.

dotyczy: części 1 – KWP   Szczecin      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

„TomPol” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin
mail: wincenty@franecki.pl

za cenę brutto  129,60 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 103,68 zł za 1 m3 papier, tektura, 103,68 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 103,68 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

11 „TomPol” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin
mail: wincenty@franecki.pl

60,00 40,00 100,00



3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 2 – KMP   Szczecin      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

„TomPol” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin
mail: wincenty@franecki.pl

za cenę brutto  129,60 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 103,68 zł za 1 m3 papier, tektura, 103,68 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 103,68 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

11 „TomPol” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin
mail: wincenty@franecki.pl

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);



5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 3 – KMP   Świnoujście      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Remondis Szczecin Sp. z o.o.
ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35
71-005 Szczecin
mail: swinoujscie@remondis.pl

za cenę brutto 120,16 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 45,74 zł za 1 m3 papier, tektura, 45,74 zł za 1 m3  tworzywa

sztuczne, 45,74 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 0 dni wydłużenia terminu płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

10 Remondis Szczecin Sp. z o.o.
ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 
35
71-005 Szczecin
mail: swinoujscie@remondis.pl

60,00 0,00 60,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);



6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 5 – KP   Dębno      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Jana Baczewskiego 34
74-400 Dębno
mail: pukdebno@post.pl

za cenę brutto  130,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 80,00 zł za 1 m3 papier,  tektura, 130,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 80,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 10 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

3 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Spółka z o.o.
ul. Jana Baczewskiego 34
74-400 Dębno
mail: pukdebno@post.pl

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.



dotyczy: części 6 – KPP   Drawsko      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Usługi Komunalne Andrzej Bosiacki

ul. Drawska 1
78-520 Złocieniec
mail: bosiak@autograf.pl

za cenę brutto 104,76 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 64,80 zł za 1 m3 papier, tektura, 64,80 zł za 1 m3  tworzywa

sztuczne, 162,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej

ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał

brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

4 Usługi Komunalne Andrzej Bosiacki
ul. Drawska 1
78-520 Złocieniec
mail: bosiak@autograf.pl

60,00 40,00 100,00

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

40,09 40,00 80,09

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.



dotyczy: części 7 – KPP   Wierzchowo      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Usługi Komunalne Andrzej Bosiacki

ul. Drawska 1
78-520 Złocieniec
mail: bosiak@autograf.pl

za cenę brutto  180,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 162,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 162,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 162,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich

ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak

podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

4 Usługi Komunalne Andrzej Bosiacki
ul. Drawska 1
78-520 Złocieniec
mail: bosiak@autograf.pl

60,00 40,00 100,00

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

40,09 40,00 80,09

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);



6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 9 – PP   Człopa      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

za cenę brutto  211,50 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 157,50 zł za 1 m3 papier, tektura, 225,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.



dotyczy: części 10 – P  P Morzyczyn      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

„TomPol” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin
mail: wincenty@franecki.pl

za cenę brutto  151,20 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 120,96 zł za 1 m3 papier, tektura, 120,96 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 120,96 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

11 „TomPol” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin
mail: wincenty@franecki.pl

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 11 – KPP   Sławno      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:



1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polanowska 43
76-100 Sławno
mail: zamowienia.mpgkim@slawno.pl

za cenę brutto 140,40 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 86,40 zł za 1 m3 papier, tektura, 86,40 zł za 1 m3  tworzywa

sztuczne, 27,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polanowska 43
76-100 Sławno
mail: zamowienia.mpgkim@slawno.pl

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 14 – K  P Złocieniec      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:



Usługi Komunalne Andrzej Bosiacki

ul. Drawska 1
78-520 Złocieniec
mail: bosiak@autograf.pl

za cenę brutto  180,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 162,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 162,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 162,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

4 Usługi Komunalne Andrzej Bosiacki
ul. Drawska 1
78-520 Złocieniec
mail: bosiak@autograf.pl

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 15 – KPP   Szczecinek      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec



mail: przetargi@atfpolska.com

za cenę brutto  130,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 75,00 zł za 1 m3 papier,  tektura, 157,50 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 16 – P  P Tuczno      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com



za cenę brutto  225,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 225,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 225,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 17 – KP   Połczyn Zdrój      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com



za cenę brutto  156,60 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 144,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 144,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 20 – PP   Mirosławiec      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com



za cenę brutto  225,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 225,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 225,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 21 – PP   Bobolice      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
mail: pgk@pgkkoszalin.pl

za cenę brutto 110,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 53,52 zł za 1 m3 papier, tektura, 53,52 zł za 1 m3  tworzywa

sztuczne, 53,52 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu płatności.



Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

7 Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
mail: pgk@pgkkoszalin.pl

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 22 – PP   Sianów      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
mail: pgk@pgkkoszalin.pl

za cenę brutto 64,13 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 34,31 zł za 1 m3 papier, tektura, 33,17 zł za 1 m3  tworzywa

sztuczne, 33,17 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej

ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał

brak podstaw wykluczenia.



Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

7 Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
mail: pgk@pgkkoszalin.pl

60,00 40,00 100,00

9 EKOSAN Sp. z o.o.
Chałupy 13B
76-024 Świeszyno
mail: biuro@ekosanodpady.pl

39,79 0,00 39,79

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 23 – KM  P Koszalin      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
mail: pgk@pgkkoszalin.pl

za cenę brutto 54,85 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 24,03 zł za 1 m3 papier, tektura, 32,97 zł za 1 m3  tworzywa

sztuczne, 31,11 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w łącznej

ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał

brak podstaw wykluczenia.



Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

7 Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
mail: pgk@pgkkoszalin.pl

60,00 40,00 100,00

9 EKOSAN Sp. z o.o.
Chałupy 13B
76-024 Świeszyno
mail: biuro@ekosanodpady.pl

46,72 0,00 46,72

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 26 – KPP   Stargard      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

„TomPol” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin
mail: wincenty@franecki.pl

za cenę brutto  151,20 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 120,96 zł za 1 m3 papier, tektura, 120,96 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 120,96 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.



Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

11 „TomPol” Tomasz Franecki
ul. Szeroka 17
71-211 Szczecin
mail: wincenty@franecki.pl

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 29 – KP   Czaplinek      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

za cenę brutto  211,50 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 157,50 zł za 1 m3 papier, tektura, 225,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.



Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 30 – PP   Tychowo      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

za cenę brutto  288,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 225,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 225,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.



Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 35 – PP   Malechowo      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
mail: pgk@pgkkoszalin.pl

za cenę brutto 93,80 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 53,52 zł za 1 m3 papier, tektura, 53,52 zł za 1 m3  tworzywa

sztuczne, 53,52 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.



Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

7 Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
mail: pgk@pgkkoszalin.pl

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 40 – PP   Dolice      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

za cenę brutto  252,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 225,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 225,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na



podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 41 – PP   Krzęcin      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

za cenę brutto  288,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 225,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 225,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 



2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): Przepisy określone w art. 102 ustawy

Pzp nie mają zastosowania.

dotyczy: części 42 – PP   Barwice      

Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) rozstrzygnięciu postępowania i  wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez

Wykonawcę:

ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

za cenę brutto  288,00 zł za 1 m3 odpady zmieszane, 225,00 zł za 1 m3 papier, tektura, 225,00 zł za 1 m3

tworzywa sztuczne, 225,00 zł za 1 m3 opakowania ze szkła, Wykonawca  zaoferował 9 dni wydłużenia terminu

płatności.

Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu i uzyskała

największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia warunki

udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie  prawne:  Stosownie  do  art.  91  ust.  1  uPzp  Zamawiający,  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Oferta

została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

2)  nazwach  albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną



ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
ofe
rty

Wykonawca Liczba punktów wg
kryterium  

cena  za 1 m3 wywozu
odpadów w zł brutto

Liczba punktów 
wg kryterium  

wydłużenie terminu
płatności (w dniach)

Łączna 
liczba 

punktów

8 ATF Sp. z o.o. Sp. k.
Chojnica 2
78-650 Mirosławiec
mail: przetargi@atfpolska.com

60,00 40,00 100,00

3) w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp);

4) żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 2 uPzp);

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu);

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):  Przepisy określone w art. 102

ustawy Pzp nie mają zastosowania.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


