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OŚWIADCZENIE 

w sprawie informacji pojawiających się w mediach dotyczących przetargu na 

odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z miasta Mielec 

 

  

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”. Nr Sprawy 

ZP.271.51.2020” zostały złożone następujące oferty: 

1. Oferta FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., w składzie: FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. (Lider 

Konsorcjum), FCC Polska Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum), Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Członek Konsorcjum) oraz 

Conteko Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) 

2. Oferta Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w składzie ; 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ( Lider Konsorcjum ), 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., Członek Konsorcjum; 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o Członek Konsorcjum 

;Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Członek Konsorcjum 

;Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „ZAGRODA” Sp. z Członek 

Konsorcjum 

W wyniku omyłkowo złożonej oferty przez Lidera Konsorcjum tj. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.( Zamawiający otrzymał ofertę na” Odbieranie, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w 

granicach administracyjnych Gminy Radomyśl Wielki”) Zamawiający dnia 18.02.2021 

przedmiotową ofertę odrzucił. 
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Działając w imieniu FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., jako Lidera Konsorcjum wykonawców w 

składzie: FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), FCC Polska Sp. z o.o. (Członek 

Konsorcjum), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Zabrzu (Członek Konsorcjum) oraz Conteko Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) , wyrażamy 

swoje zaniepokojenie informacjami, które ukazują się w kontekście przetargu w mediach, a 

które uderzają w dobre imię firmy FCC Tarnobrzeg. Zarzuca się wadliwość wypełnienia 

oferty w związku z rzekomym  nienależytym świadczeniem usług w ramach innych umów o 

zamówienie publiczne, podczas gdy sprawy te były sporne i jedna z nich nie zakończyła się 

dotychczas prawomocnie, zaś druga prawomocnie zakończona rozstrzygała spór na korzyść 

konsorcjantów. 

W tym miejscu chcemy podkreślić, że nasza oferta została przygotowana z należytą 

starannością a nad całym procesem czuwa jedna z najlepszych kancelarii w kraju 

specjalizująca się w zakresie zamówień publicznych. 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż jest to niekomfortowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. sytuacja, niemniej jednak pojawiające się materiały są 

stronnicze i oparte wyłącznie na przypuszczeniach, zawierają stanowisko tylko jednej strony, 

dlatego zdecydowaliśmy się do nich publicznie ustosunkować. 

  

Aldona Dydak 

 

Rzecznik prasowa  

FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. 
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