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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

Parczew: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
medycznych Numer ogłoszenia: 101443 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 
Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie odbioru, 
transportu i zagospodarowania odpadów medycznych. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów medycznych od 
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie według oznaczeń kodowych: 18 01 01 - w ilości 
30 kg, 18 01 03* w ilości 970,00 kg, razem 1 000,00 kg. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.40.00-6. 
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu: Uzasadnienie faktyczne: W ogłoszeniu o zamówieniu, numer 
ogłoszenia: 80423 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010 r. Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-
3521/5/2010 W sekcji II.1.4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: Zamawiający 
przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego możliwość udzielenia 
zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego.  

 Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co 
najmniej jedna z następujących okoliczności: Art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy prawo zamówień 
publicznych, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 
% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

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