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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie                                                   
pn.: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                                          
i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny”. 
 

     Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje się 
następujące informacje dotyczące ww. postępowania: 
 
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia wynosi 10 465 200,00 zł brutto tj. 410,40 zł brutto za 1 tonę 
odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych bez względu na ich 
rodzaj, 
 

2) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
oraz informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych:  
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Cena za 1 tonę 
odebranych i 

zagospodarowanych 
odpadów 

komunalnych bez 
względu na ich 

rodzaj  

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres    
gwarancji 

Warunki 
(termin) 

płatności 

1 Przedsiębiorstwo 
Techniki Sanitarnej 
ALBA Sp. z o.o.  
ul. Bytkowska 15 
41-503 Chorzów  

424,00 zł netto + 

8% VAT =  

457,92 zł brutto 

Zgodnie 

z SIWZ 

nie 

dotyczy 

30 dni od 

dnia 

otrzymania 

faktury 

2. „KOMART”  
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Szpitalna 7  
44-194 Knurów 

382,17 zł netto + 

8% VAT =  

412,74 zł brutto 

Zgodnie 

z SIWZ 

nie 

dotyczy 

30  dni od 

dnia 

otrzymania 

faktury 

 

 

 

 

 

 



 

3) informacje dodatkowe: norma emisji spalin pojazdów:  
 
Nr 

oferty 
Nazwa (firma)  oraz 
adres wykonawcy 

Czy Wykonawca będzie 
realizował zamówienie 

pojazdem posiadającym 
łącznie zabudowę HDS do 

odbierania  odpadów 
segregowanych z pojemników 
typu „dzwon” i zabudowę do 

odbierania odpadów  
z pojemników 1100l,                               

o normie emisji spalin 
minimum euro 5 

 

Czy Wykonawca będzie realizował 
zamówienie pojazdem z zabudową 
hakową do przewozu kontenerów                

o masie całkowitej do 26 ton (w tym 
dla obsługi PSZOK) o normie emisji 

spalin minimum euro 5 
 
 
 

1 Przedsiębiorstwo 
Techniki Sanitarnej 
ALBA Sp. z o.o.  
ul. Bytkowska 15 
41-503 Chorzów  

Nie  Tak 

2 „KOMART”  
Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością  
ul. Szpitalna 7  
44-194 Knurów 

Tak  Tak 

 
Jednocześnie przypomina się, że każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji, zobowiązany jest 
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

 
Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy złożyć w oryginale, przy czym 

Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie w terminie 
jeżeli zostanie ono w tym terminie przekazane Zamawiającemu faksem albo za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej a następnie zostanie dostarczone 
Zamawiającemu w oryginale (w formie pisemnej). 

 

 


