
 

 

 Mielec, dnia 02.12.2019 r. 

ZPM.271.14.20179 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Dotyczy: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów 

zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. - powtórzony 

                  Ogłoszenie o zamówieniu w DZ.U. 2019/S 210-513379 

                         Zamawiający Wójt Gminy Mielec działając na podstawie art.86  ust.5 ustawy z 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843 ze zm.) informuje, że w przetargu 
nieograniczonym z dnia 02 .12. 2019 roku złożona została jedna oferta tj: 
 
 

 
 
 
   Nr 
oferty 

 
 
 
                Nazwa i adres oferenta 

 
 
 
   Kwota brutto 

Posiadane 
samochody do 
odbioru 
odpadów 
spełniające 
następujące 
normy emisji 
spalin 
 

  
 
 
      Termin            
     płatności         
       faktur 

1 Konsorcjum firm: 
      Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 
Wykonawcy: 
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec 
NIP 817-13-96-575, REGON 690439247 
     Partner: Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o 
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 
Wykonawcy: 
ul. Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 
NIP 7352497196, REGON 492841416 
     Partner: Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. 
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 
Wykonawcy: 
ul. Wolności 171, 39-300 Mielec 
NIP 8171714791, REGON 690564403 
 

 

 

2 947 468,50 zł 

 

 

- EURO 6 w 

ilości 0 szt., 

- EURO 5 w 

ilości 10 szt. 

- EURO 4 w 

ilości 0 szt. 

 

 

 

do 22 dni. 

 

 

Podano kwotę brutto  jaką dysponuje Zamawiający na realizację powyższego zadania tj. 
1 716 500,00  zł  /słownie: jeden milion siedemset szesnaście tysięcy pięćset zł 00/100 /. 
 
 
 
 



 

 

Termin wykonania zamówienia od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku  

Kryterium oceny:    
 

a) cena: 60%, 
b) posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji 

spalin EURO max 35 % (do oceny będzie branych 7 samochodów wymaganych w SIWZ 
spełniających najwyższe normy) 

c)  warunki płatności: 5%. 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz 

adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie                                         

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik  do SIWZ. 

 

 

Osoba do kontaktu Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 46, a.bieniek@ug.mielec.pl 

 

 

 Wójt Gminy Mielec 

             /-/   Józef Piątek 

mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl

