
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 68645-2014 z dnia 2014-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kamienna Góra
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów 
medycznych w/g formularza oferty dla naszej jednostki : zadanie nr 1 1 zadanie nr 1 Odpady z diagnozowania,
leczenia i profilaktyki...
Termin składania ofert: 2014-04-08 

Kamienna Góra: odbiór i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z działalności 

medycznej Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. dyrektywa 

92/50/ewg kategoria 16 nr referencyjny CPC 94 usługi w zakresie odprowadzania 

ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne CPV: 94 000

Numer ogłoszenia: 107547 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 68645 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., ul. 

Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7449033, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odbiór i unieszkodliwianie 

odpadów pochodzących z działalności medycznej Powiatowego Centrum Zdrowia w 

Kamiennej Górze Sp. z o. o. dyrektywa 92/50/ewg kategoria 16 nr referencyjny CPC 94 

usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne 

CPV: 94 000.



II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe 

świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych w/g formularza 

oferty dla naszej jednostki : zadanie nr 1 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki 

medycznej, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na 

zapobieganie infekcji Kod 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04 w ilości 36 000 kg / 3 lata Zadanie nr 

2 Nazwa towaru Ilość kg 36 m-cy zadanie nr 2 Przeterminowane i wycofane ze stosowania 

chemikalia i leki Kod 18 01 06; 18 01 09 27 objętych katalogiem odpadów zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz. U. Nr 112. poz. 1206) 

zwanych w dalszej treści umowy odpadami medycznymi. Przedmiotem zamówienia jest 

kompleksowe odpłatne świadczenie usług w zakresie transportu i utylizacji odpadów 

szpitalnych uznanych za odpady niebezpieczne, zgodnie z: - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zmn.) - Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367) - Ustawą o transporcie drogowym 

(Dz. U z 2013r. poz. 1414) - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.12.2002r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i 

weterynaryjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 8, poz. 104 z pózn. zmn.) - Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z 30.07.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 

medycznymi ( Dz. U.2010.139.940) - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

27.09.2001r. (Dz. U. Nr 112. poz. 1206) zwanych w dalszej treści umowy odpadami 

medycznymi - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. (Dz. U. 2001r. Nr 

152, poz. 1735) - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 

1673) - Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. w asortymencie i ilościach wg 

formularza cenowego, stanowiącego zał nr k specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Do wykonywania usługi usługobiorca użyje odpowiednich technologii i sprzętu oraz środków

transportu. Wykonawca winien posiadać spalarnię odpadów niebezpiecznych lub mieć 

pozwolenie na unieszkodliwianie w spalarni - którą należy scharakteryzować w załączniku 

wykaz narzędzi co zagwarantuje ciągłość odbioru odpadów medycznych oraz zezwolenie na 

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności służb medycznych 

zgodnie z wytycznymi służb sanitaro - epidemiologicznych oraz ochrony środowiska i inne 

wymagane przepisami prawa (lub będzie podzlecał wykonanie w/w usług); Wykonawca 



winien posiadać bazę transportową samochodów- chłodni (lub będzie podzlecał wykonanie 

w/w usług); Transport winien odbywać się zgodnie z wytycznymi ADR-u określającymi 

warunki przewozu ładunków niebezpiecznych); Wykonawca zapewni minimalny termin 

płatności: 30 dni od dnia odbioru i doręczenia faktury vat oraz stałość cen netto przez okres 

36 miesięcy. Pozostałe kwestie formalno - prawne reguluje umowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 94.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zadanie nr 1 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, których 

zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji 

Kod 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04 w ilości 36 000 kg / 3 lata

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  19.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

• ECO-ABC sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ



• Cena wybranej oferty: 116928,00

• Oferta z najniższą ceną: 116928,00 / Oferta z najwyższą ceną: 116928,00

• Waluta:  PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: zadanie nr 2 Przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki Kod 18 01 

06; 18 01 09

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  19.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

• ECO-ABC sp. z. o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 71,40

• Oferta z najniższą ceną: 71,40 / Oferta z najwyższą ceną: 71,40

• Waluta:  PLN.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Państwa Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe 

świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych w/g formularza 

oferty dla naszej jednostki : zadanie nr 1 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki 

medycznej, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na 

zapobieganie infekcji Kod 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04 w ilości 36 000 kg / 3 lata Zadanie nr 

2 Nazwa towaru Ilość kg 36 m-cy zadanie nr 2 Przeterminowane i wycofane ze stosowania 



chemikalia i leki Kod 18 01 06; 18 01 09 27 objętych katalogiem odpadów zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. (Dz. U. Nr 112. poz. 1206) 

zwanych w dalszej treści umowy odpadami medycznymi. Przedmiotem zamówienia jest 

kompleksowe odpłatne świadczenie usług w zakresie transportu i utylizacji odpadów 

szpitalnych uznanych za odpady niebezpieczne, zgodnie z: - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zmn.) - Ustawą z dnia przesłane w dniu 2014-05-20 

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-05-20 (numer 

ogłoszenia 107547).

Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na 

biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. 


