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Łódź, dnia 20 grudnia 2019 r. 
DOA-ZP-III.271.87.2019 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, 
działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp” informuje, 
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „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.”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę: 

1. Dla części 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., złożoną przez 
Wykonawcę: 

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium 

„Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Osiągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 

Odległość od 
granicy miasta 

Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

3 

FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

60 0 0 20 80 
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2. Dla części 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., złożoną przez 
Wykonawcę: 

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium 

„Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Osiągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 

Odległość od 
granicy miasta 

Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

3 

FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

60 0 0 20 80 

 

 
3. Dla części 4 - 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., złożoną przez 
Wykonawcę: 

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 
ul. Atramentowa 10 

Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 
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Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium 

„Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Osiągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 

Odległość od 
granicy miasta 

Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

2 

FBSerwis Wrocław 
Sp. z o.o. 

ul. Atramentowa 10 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

60 0 0 0 60 

 
4. Dla części 5 - 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., złożoną przez 
Wykonawcę: 

FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. 
Ścinawka Dolna 86 

57-410 Ścinawka Średnia 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium 

„Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Osiągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 

Odległość od 
granicy miasta 

Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

1 

FBSerwis Dolny 
Śląsk Sp. z o.o. 

Ścinawka Dolna 86 
57-410 Ścinawka 

Średnia 

60 0 0 0 60 
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5. Dla części 6 - 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., złożoną przez 
Wykonawcę: 

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium 

„Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Osiągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 

Odległość od 
granicy miasta 

Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

3 

FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

60 0 0 20 80 

 

6. Dla części 8 - 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., złożoną przez 
Wykonawcę: 

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 
ul. Atramentowa 10 

Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 
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Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium 

„Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Osiągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 

Odległość od 
granicy miasta 

Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

2 

FBSerwis Wrocław 
Sp. z o.o. 

ul. Atramentowa 10 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

60 0 0 0 60 

 

7. Dla części 9 - 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., złożoną przez 
Wykonawcę: 

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 
ul. Atramentowa 10 

Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium 

„Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Osiągnięcie 
wyższego 
poziomu 

recyklingu 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 
Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 
przekazanych 

do składowania, 
niż masa 

podana przez 
Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium 

Odległość od 
granicy miasta 

Łodzi do instalacji 
do przetwarzania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) 

odpadów 
komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

2 

FBSerwis Wrocław 
Sp. z o.o. 

ul. Atramentowa 10 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

60 0 0 0 60 

 
 
 



 
 
 

 

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi 
i Administracji  
Wydział Zamówień  ul. Ks. Skorupki 21  tel.: +48 42 638 48 88  e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Publicznych    90-532 Łódź                                          http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ 

 
 

 

8. Dla części 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., złożoną przez Wykonawcę: 

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium „Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów ulegających 

biodegradacji 
przekazanych do 

składowania, niż masa 
podana przez 

Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium Odległość 

od granicy miasta 
Łodzi do instalacji do 

przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych) 
odpadów komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

3 

FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

60 0 20 80 

 

9. Dla części 13 - 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., złożoną przez Wykonawcę: 

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz przyznanej punktacji w poszczególnych 
kryteriach oceny ofert i łącznej punktacji w kolejności przyznanych punktów: 
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Nr 
oferty 

Firma (nazwa)  
oraz adres Wykonawcy/ów 

Ocena 
w kryterium „Cena”  

(pkt) 

Ocena 
w kryterium Uzyskanie 

mniejszej masy 
odpadów ulegających 

biodegradacji 
przekazanych do 

składowania, niż masa 
podana przez 

Zamawiającego 

(pkt) 

Ocena 
w kryterium Odległość 

od granicy miasta 
Łodzi do instalacji do 

przetwarzania 
niesegregowanych 

(zmieszanych) 
odpadów komunalnych 

(pkt) 

Łączna ilość 
punktów 

uzyskanych 
we wszystkich 

kryteriach 

3 

FBSerwis Kamieńsk 
Sp. z o.o. 

ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

60 0 20 80 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
ROMAN CIEŚLAK 
/podpis nieczytelny/ 

Dyrektor 
Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono: strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/) 
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