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        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-5/61/06    zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i termiczną utylizację odpadów 

medycznych. 

I. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i termiczną utylizację 

odpadów medycznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

wybrano następującą ofertę: 

Oferta nr 2  

 ECO – ABC Sp. z o.o. 

Ul. Przemysłowa 7 

97-400 BEŁCHATÓW 

cena: 155.760,00 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny kryteriów zawartych w SIWZ. 

II. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 3) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i termiczną 

utylizację odpadów medycznych przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego wykluczono wykonawcę: 

EMKA Krzysztof Rdest 

Handel – Usługi 

Ul. Gen. Grota Roweckiego 6 

96-300 ŻYRARDÓW 

Uzasadnienie: 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10) Pzp: 

• Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust.1 pkt 1 Pzp;  

• Zamawiający w SIWZ określił warunki udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z regulacją art. 22  
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ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień – w tym przypadku wykonawca nie posiada uprawnień do 

termicznego unieszkodliwiania odpadów, który to warunek był 

wymagany przez zamawiającego. Wykonawca przedłożył jedynie umowę 

zawartą z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenia na 

wykonywanie czynności unieszkodliwiania odpadów medycznych 

metodą termiczną, nie można jednak uznać, że warunki określone 

przez zamawiającego w zakresie art. 22 ust. 1 Pzp zostały spełnione. 

Wykonawca ma możliwość (zgodnie z regulacją art. 23 ust. 1 Pzp) 

ubiegania się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami (tzw. 

umowa konsorcjum), co powoduje, że wykonawcy wspólnie ponoszą 

odpowiedzialność za realizację zamówienia i jednocześnie wspólnie 

spełniają postawione przez zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

W przedmiotowej sprawie Wykonawca sam złożył ofertę (przedkładając 

jedynie umowę zawartą z podwykonawcą), co oznacza, że oferta została 

złożona przez wykonawcę nieposiadającego stosownych uprawnień 

(podwykonawca posiadający takie uprawnienia nie ponosi w takim 

wypadku żadnej odpowiedzialności względem zamawiającego). 

Powyższa sytuacja (brak umowy konsorcjum) wyklucza również 

możliwość uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu na zasadzie art. 26 ust. 3 Pzp. 

 Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego.     

        Z poważaniem 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 
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Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem 
OZU/2007/01/29-2045657 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/29-2045657 
Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa:     
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Leśna 10  
Miejscowość:     Kod pocztowy:      Województwo:      
Chojnice  89600  pomorskie  
Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: 
Anna Wutrych  0523956974  
e-mail: Fax: 
zampublik@szpital.chojnice.pl  0523956505  
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Odbiór i termiczna utylizacja odpadów medycznych  
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów): 
Wykonawcę wyłoniono na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz na podstawie oceny w ramach kryterium: cena - 100%. Wykonawca zaoferował 
najkorzystniejsze warunki.  
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1  
Nazwa:     
ECO-ABC Sp. z o.o.  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Przemysłowa 7  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo: 
     

Bełchatów  97-400  łódzkie  
Telefon: Fax: 
0446339833  0446333976  
e-mail:  
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