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Łódź, dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

 

DOA-ZP.III.271.87.2019 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 221 000 EURO, którego 

przedmiotem jest: Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących 

z terenu miasta Łodzi, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 

185 976 000,00 PLN brutto. 

część 1 30 996 000,00 PLN 

część 2 30 996 000,00 PLN 

część 3 30 996 000,00 PLN 

część 4 15 498 000,00 PLN 

część 5 15 498 000,00 PLN 

część 6 12 398 400,00 PLN 

część 7 6 199 200,00 PLN 

część 8 3 099 600,00 PLN 

część 9 3 099 600,00 PLN 

część 10 12 398 400,00 PLN 

część 11 12 398 400,00 PLN 

część 12 6 199 200,00 PLN 

część 13 6 199 200,00 PLN 

 
 

Wykaz złożonych ofert: 

Część 1 – Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Dla części 1 nie złożono żadnej oferty 
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Część 2 – Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 

Osiągnięcie 
wyższego poziomu 

recyklingu 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż 

masa podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od 
granicy miasta Łodzi 

do instalacji do 
przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

3 

FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

36 450 000,00 
PLN 

Wykonawca nie 
deklaruje 

osiągnięcia 
większego niż 

wymagane przez 
Zamawiającego 7% 
poziomu recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących 
frakcji odpadów 
komunalnych: 

papieru, metali, 
tworzyw sztucznych 

i szkła 

Wykonawca nie 
deklaruje 

zmniejszenia masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
od masy określonej 
 w pkt. 2.6.5) Opisu 

przedmiotu 
zamówienia dla 

części 2 

Wykonawca 
deklaruje mniejszą 

niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi 
do instalacji 

do przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych)  
komunalnych 

 

Część 3 – Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 

Osiągnięcie 
wyższego poziomu 

recyklingu 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż 

masa podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od 
granicy miasta Łodzi 

do instalacji do 
przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

3 

FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

36 450 000,00 
PLN 

Wykonawca nie 
deklaruje 

osiągnięcia 
większego niż 

wymagane przez 
Zamawiającego 7% 
poziomu recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących 
frakcji odpadów 
komunalnych: 

papieru, metali, 
tworzyw sztucznych 

i szkła 

Wykonawca nie 
deklaruje 

zmniejszenia masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
od masy określonej 
w pkt. 2.6.5) Opisu 

przedmiotu 
zamówienia dla 

części 3 

Wykonawca 
deklaruje mniejszą 

niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi 
do instalacji 

do przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych)  
komunalnych 
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Część 4 – Zagospodarowanie 25 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 
Osiągnięcie wyższego 

poziomu recyklingu 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż 

masa podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od 
granicy miasta Łodzi 

do instalacji do 
przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

2 

FBSerwis Wrocław 
Sp. z o.o. 

ul. Atramentowa 10 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce  

16 875 000,00 
PLN 

Wykonawca nie 
deklaruje osiągnięcia 

większego niż 
wymagane przez 

Zamawiającego 7% 
poziomu recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących frakcji 
odpadów 

komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

Wykonawca nie 
deklaruje 

zmniejszenia masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
od masy określonej 
w pkt. 2.6.5) Opisu 

przedmiotu 
zamówienia dla 

części 4 

Wykonawca 
deklaruje równą lub 
większą niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi 
do instalacji 

do przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych)  
komunalnych 

 

Część 5 – Zagospodarowanie 25 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 
Osiągnięcie wyższego 

poziomu recyklingu 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż 

masa podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od 
granicy miasta Łodzi 

do instalacji do 
przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

1 

FBSerwis Dolny Śląsk 
Sp. z o.o. 

Ścinawka Dolna 86 
57-410 Ścinawka 

Średnia  

16 335 000,00 
PLN 

Wykonawca nie 
deklaruje osiągnięcia 

większego niż 
wymagane przez 

Zamawiającego 7% 
poziomu recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących frakcji 
odpadów 

komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

Wykonawca nie 
deklaruje 

zmniejszenia masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
od masy określonej 
w pkt. 2.6.5) Opisu 

przedmiotu 
zamówienia dla 

części 5 

Wykonawca 
deklaruje równą lub 
większą niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi 
do instalacji 

do przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych)  
komunalnych 
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Część 6 – Zagospodarowanie 20 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 

Osiągnięcie 
wyższego poziomu 

recyklingu 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż 

masa podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od 
granicy miasta Łodzi 

do instalacji do 
przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

3 

FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

15 660 000,00 
PLN 

Wykonawca nie 
deklaruje 

osiągnięcia 
większego niż 

wymagane przez 
Zamawiającego 7% 
poziomu recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących 
frakcji odpadów 
komunalnych: 

papieru, metali, 
tworzyw sztucznych 

i szkła 

Wykonawca nie 
deklaruje 

zmniejszenia masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
od masy określonej 
w pkt. 2.6.5) Opisu 

przedmiotu 
zamówienia dla 

części 6 

Wykonawca 
deklaruje mniejszą 

niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi 
do instalacji 

do przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych)  
komunalnych 

Część 7 – Zagospodarowanie 10 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Dla części 7 nie złożono żadnej oferty 

Część 8 – Zagospodarowanie 5 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 

Osiągnięcie 
wyższego poziomu 

recyklingu 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż 

masa podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od 
granicy miasta Łodzi 

do instalacji do 
przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

2 

FBSerwis Wrocław 
Sp. z o.o. 

ul. Atramentowa 10 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

3 645 000,00 
PLN 

Wykonawca nie 
deklaruje 

osiągnięcia 
większego niż 

wymagane przez 
Zamawiającego 7% 
poziomu recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących 
frakcji odpadów 
komunalnych: 

papieru, metali, 
tworzyw sztucznych 

i szkła 

Wykonawca nie 
deklaruje 

zmniejszenia masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
od masy określonej 
w pkt. 2.6.5) Opisu 

przedmiotu 
zamówienia dla 

części 8 

Wykonawca 
deklaruje równą lub 
większą niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi 
do instalacji 

do przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych)  
komunalnych 
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Część 9 – Zagospodarowanie 5 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 

Osiągnięcie 
wyższego poziomu 

recyklingu 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż 

masa podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od 
granicy miasta Łodzi 

do instalacji do 
przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

2 

FBSerwis Wrocław 
Sp. z o.o. 

ul. Atramentowa 10 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

3 645 000,00 
PLN 

Wykonawca nie 
deklaruje 

osiągnięcia 
większego niż 

wymagane przez 
Zamawiającego 7% 
poziomu recyklingu i 

przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących 
frakcji odpadów 
komunalnych: 

papieru, metali, 
tworzyw sztucznych 

i szkła 

Wykonawca nie 
deklaruje 

zmniejszenia masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
od masy określonej 
w pkt. 2.6.5) Opisu 

przedmiotu 
zamówienia dla 

części 9 

Wykonawca 
deklaruje równą lub 
większą niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi 
do instalacji 

do przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych)  
komunalnych 

 

Część 10 – Zagospodarowanie 20 000 Mg odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Dla części 10 nie złożono żadnej oferty 

Część 11 – Zagospodarowanie 20 000 Mg odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od granicy 
miasta Łodzi do instalacji 

do przetwarzania 
odpadów kuchennych 

ulegających 
biodegradacji 

3 
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

13 824 000,00 PLN 

Wykonawca nie deklaruje 
zmniejszenia masy 

odpadów ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, od masy 
określonej w pkt. 2.6.4) 

Opisu przedmiotu 
zamówienia dla części 11 

Wykonawca deklaruje 
mniejszą niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych)  
komunalnych 

Część 12 – Zagospodarowanie 10 000 Mg odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Dla części 12 nie złożono żadnej oferty 
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Część 13 – Zagospodarowanie 10 000 Mg odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji o kodzie 20 01 08, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Nr oferty 
Firma (nazwa)  

oraz adres Wykonawcy/ów 
Cena oferty brutto 

w PLN 

Uzyskanie mniejszej 
masy odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

przekazanych do 
składowania, niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

Odległość od granicy 
miasta Łodzi do instalacji 

do przetwarzania 
odpadów kuchennych 

ulegających 
biodegradacji 

3 
FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

6 912 000,00 PLN 

Wykonawca nie deklaruje 
zmniejszenia masy 

odpadów ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, od masy 
określonej w pkt. 2.6.4) 

Opisu przedmiotu 
zamówienia dla części 13 

Wykonawca deklaruje 
mniejszą niż 100 km 
odległość od granicy 

miasta Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych)  
komunalnych 

 
 
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

ROMAN CIEŚLAK 

/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych 

 


