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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego                
nr sprawy 08/ZP/2013 na: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych                             
z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 
 
Zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu 
wybrana została oferta Wykonawcy:  
 
BIO-MED Sp. z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce 
Cena oferty: 675 000,00 PLN złotych brutto 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta w/w Wykonawcy jako jedyna spełnia wymagane warunki SIWZ, dlatego została uznana za ofertę 
najkorzystniejszą.  
 
Streszczenie oceny i porównania ofert: 
 

Lp Nazwa /firma/ Wykonawcy Adres Wykonawcy 
Cena oferty  

(zł brutto) 

Kryterium cena –  

100 % 

1. BIO-MED Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6   
25-663 Kielce 675 000,00 zł 100 pkt 

 
Oferta firmy: EURO MOTO TRANS Sp. z o.o., 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7B, została 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 
ze zm.).  

W przypadku rolniczego wykorzystania osadów Wykonawca winien przedłożyć akt własności lub 
inny dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością, na której mają być stosowane komunalne 
osady ściekowe (zgodnie z postanowieniami art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 21, oraz zapisami art. 3 pkt 44 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).  

Wytwórca osadów może przekazać komunalne osady ściekowe właścicielowi nieruchomości,                
a dzierżawcy tylko wtedy gdy jest on wpisany w ewidencji gruntów i budynków jako władający 
powierzchnią ziemi. Jakkolwiek dzierżawa stanowi tytuł prawny do władania gruntem, to ze względu na 
zmianę wynikającą z art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach, z której wynika, że osady mogą być przekazane 
wyłącznie władającemu powierzchnią ziemi, dzierżawca aby mógł przyjąć te osady, musi być ujawniony               
w ewidencji gruntów.  

Pojęcie „władający powierzchnią ziemi” jest zdefiniowane w art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), zgodnie z którym za władającego 
powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków 
ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający.  

Przedstawione w ofercie wypisy z rejestru gruntów nie potwierdzają prawo władania tymi gruntami 
przez firmę  EURO MOTO TRANS Sp. z o.o. 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po upływie terminu podanego w art. 94 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.). 

 


