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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

DZp.DGt.DŻ.50,89i146.2.2017 Rybnik, 18.04.2017 r. 

  

Do wszystkich Wykonawców 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych 

wraz z wynajmem kontenera, utylizację, spalanie i transport odpadów medycznych 

oraz odbiór, wywóz i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych 

(DZp.DGT.DŻ.50,89i146.2.2017)  
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów 

wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera, utylizację, spalanie i transport odpadów 

medycznych oraz odbiór, wywóz i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych 

(DZp.DGT.DŻ.50,89i146.2.2017) Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (Cena - 60%, Czas reakcji na odbiór odpadów - 40%): 
 

W zakresie Pakietu 1 - Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów 

wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera - Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał 

ofertę złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba 

i adres Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę 

Wartość brutto 

Liczba punktów 

w kryteriach: 

Cena - waga 60% 

Czas reakcji na odbiór 

odpadów - waga 40% 

3 

Recykling Południe Sp. z o.o. 

ul. Rybnicka 155 

44-310 Radlin 

59 670,00 zł 

Cena 

60,00 pkt 

Czas reakcji na odbiór 

odpadów 

40,00 pkt 

Razem 

100,00 pkt 

Złożono dwie oferty, w tym jedną niepodlegającą odrzuceniu i jedną podlegającą odrzuceniu. 
 

Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze 

w terminie określonym w art. 94 Ustawy PZP. 
 

Oferty złożone na pozostałe pakiety pozostają na etapie badania i oceny ofert. 
 

 Z poważaniem 

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 
 


