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Informacja 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po 

pożarze na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny”. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Powiat Kielecki – 

Starostwo Powiatowe w Kielcach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr 

ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny”. W przedmiotowym 

postępowaniu została wybrana oferta złożona przez: 

Konsorcjum firm: 

Hydrogeotechnika Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce – Lider Konsorcjum 
GEOCOMA Sp. z o. o., Sp. K., ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 31-509 Kraków – Członek 
Konsorcjum z ceną oferty wraz z podatkiem od towarów i usług 6 984 900,00 zł oraz z terminem 
realizacji zamówienia 75 dni od dnia podpisania umowy. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Usunięcie  

i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8 

(obręb Wola Murowana), msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny” w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert 

na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena brutto 

– 60%, termin realizacji zamówienia – 40%. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty 

złożone przez: 

Nr oferty 
Nazwa firmy 

cena brutto punktacja terminem  
realizacji  
zamówienia 

punktacja łączna  
punktacja 

Oferta nr 1 
Konsorcjum firm: 
Hydrogeotechnika Sp. z o. o.,  
ul. Ściegiennego 262A,  
25-116 Kielce – Lider Konsorcjum 
GEOCOMA Sp. z o. o., Sp. K., 
 ul. Aleksandra Lubomirskiego 
27/1, 31-509 Kraków – Członek 
Konsorcjum 
 
 

6 984 900,00 zł 50,29 % 75 dni 40,00 % 90,29 % 



Oferta nr 2 
Mo-Bruk S.A. Niecew 68,  
33-322 Korzenna  

5 854 420,80 zł 60,00 % 150 dni 20,00 % 80,00 % 

Oferta nr 3 
Bio-Med Sp. z o.o.  
Szczukowskie Górki 1A 
26-065 Piekoszów 

Oferta nieoceniana 

 
Mając zatem na uwadze, że Wykonawcy Hydrogeotechnika Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262A,  
25-116 Kielce – Lider Konsorcjum, GEOCOMA Sp. z o. o., Sp. K., ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 
31-509 Kraków – Członek Konsorcjum spełniał warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta była 
zgodna z przepisami ustawy Pzp, odpowiadała treści SIWZ oraz przedstawiała najkorzystniejszy 
bilans ceny brutto i terminu realizacji zamówienia, należało wybrać ofertę nr 1: Hydrogeotechnika 
Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce – Lider Konsorcjum, GEOCOMA Sp. z o. o., Sp. K.,  
ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 31-509 Kraków – Członek Konsorcjum , zgodnie z art. 91 ust. 1 
w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

 

........................................................ 
/Kierownik Zamawiającego/ 

 

Starosta  

Mirosław Gębski  

 


