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Ogłoszenie nr 500276263-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Świadczenie usług w zakresie odbioru, 

transportu i zagospodarowania odpadów medycznych 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 634906-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

000306489, ul. Kościelna  136, 21-200  Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 

833552113, e-mail zamowienia@spzozparczew.pl, faks 833552113.  

Adres strony internetowej (url): www.spzozparczew.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

SPZOZ.V.ZP-3521/14/2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, 

zagospodarowania odpadów medycznych od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Parczewie według oznaczeń kodowych (wymienionych w ust. 2) zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2014 poz. 1923) 2. Szacunkowa ilość odpadów medycznych przewidzianych do 

odbioru, transportu i zagospodarowania przez okres obowiązywania umowy wynosi 63 760 

kg, w tym odpady o kodach: 18 01 01 w ilości – 50 kg 18 01 02* w ilości – 500 kg 18 01 03* 

w ilości – 50 000 kg 18 01 04 w ilości – 13 000 kg 18 01 06* w ilości – 100 kg 18 01 07 w 

ilości – 50 kg 18 01 08* w ilości – 10 kg 18 01 09 w ilości – 50 kg 4. Świadczenie usług w 
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zakresie: odbioru, wywozu, składowania oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych musi 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP 5. Wykonawca 

gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia z zachowaniem obowiązujących przepisów, w 

tym w szczególności wymienionych w ust. 4. 6. Ważenie odpadów odbywa się każdorazowo 

w workach foliowych na wadze umiejscowionej w pomieszczeniu przeznaczonym do 

składowania odpadów. 7. Opróżnianie, przeprowadzenie mycia i dezynfekcja pojemników 

(odpowiednim środkiem – wirusobójcze (V), prątkobójcze (Tb), grzybobójcze (F) oraz 

sporobójcze (S) należy do obowiązków wykonawcy i odbywa się każdorazowo poza terenem 

Zamawiającego. 8. Zdezynfekowane, suche pojemniki na odpady należy dostarczyć do 

pomieszczenia przeznaczonego do składowania odpadów. 9. Odbiór odpadów z placówki 

Zamawiającego będzie dokonywany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na 

koszt Wykonawcy. 10. Odbiór i załadunek odpadów medycznych należy do Wykonawcy 11. 

Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia nieodpłatnie, 

samojezdne zamykane pojemniki do gromadzenia odpadów medycznych według kodów 

medycznych odpadów w następujących ilościach: 1/180101 – 1 szt pojemnik zamykany, o 

pojemności 30L 2/180102 – odpad przechowywany w lodówce - pojemnik zabezpieczamy we 

własnym zakresie 3/180103 – 3 szt – pojemnik kontenerowy, zamykany, na kółkach, o 

pojemności 660L 4/180104 - 2 szt – pojemnik kontenerowy, zamykany, na kółkach, o 

pojemności 660L 5/180106 – 1 szt – pojemnik zamykany o pojemności 30L 6/180107 - 1 szt 

– pojemnik zamykany o pojemności 30L 7/180108 - 1 szt – pojemnik zamykany o 

pojemności 30L/obecnie nie powstaje ten odpad/ 8/180109 - 1 szt – pojemnik zamykany o 

pojemności 30L/  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 90524000-6 

 

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 136975.61  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

tak 

 

Nazwa wykonawcy: UTYLIMED Sp. z o.o.; RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: utylimed@utylimed.pl  

Adres pocztowy: Ul. Turystyczna 9  

Kod pocztowy: 20-207  

Miejscowość: Lublin  

Kraj/woj.: lubelskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 192810.24  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 192810.24  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192810.24  

Waluta:  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

 

IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 
podpisał:Dyrektor 

                                                                                    
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 
   mgr Janusz Hordejuk 


