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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-6/6/08     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na odbiór i termiczną utylizację odpadów medycznych. 

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że odrzucono następujące oferty: 

 oferta nr 2 złożona przez ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 

Bełchatów -– na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp. Zamawiający określając  

w SIWZ przedmiot zamówienia w rozdziale I.1 posłużył się kodami katalogowymi, które 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.) kwalifikują odpady będące przedmiotem 

zamówienia jako odpady niebezpieczne w rozumieniu powołanej ustawy. Ponadto  

w części (180102, 180103, 180182, 180202) odpady będące przedmiotem zamówienia 

są zakwalifikowane do kategorii odpadów niebezpiecznych ze względu na właściwości 

zakaźne. W związku z powyższym odpady, o których mowa w SIWZ odpowiadają 

definicji odpadów zawartych w art. 9 ust. 5 ustawy o odpadach, a wiec powinny być 

unieszkodliwiane z uwzględnieniem treści tego artykułu, który w stosunku do 

zakaźnych odpadów medycznych nakazuje stosować art. 9 ust. 3 i 4 wskazanej 

ustawy. Wykonawca wskazał miejsce unieszkodliwiania odpadów (woj. łódzkie) 

w odległości ok. 312 km od miejsca wytworzenia odpadów (woj. pomorskie), zatem 

realizując zamówienie naruszyłby zasadę z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. 

Reasumując oferta podlega odrzuceniu na postawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, gdyż nie zapewnia wykonania usługi zgodnie z przepisami 

prawa. 

 oferta nr 3 złożona przez EMKA Handel Usługi Krzysztof Rdest, ul. Gen. Grota 

Roweckiego 6, 96-300 Żyrardów -– na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp. 

Zamawiający określając w SIWZ przedmiot zamówienia w rozdziale I.1 posłużył się 

kodami katalogowymi, które zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 4 do ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.) kwalifikują odpady 

będące przedmiotem zamówienia jako odpady niebezpieczne w rozumieniu powołanej 

ustawy. Ponadto w części (180102, 180103, 180182, 180202) odpady będące 

przedmiotem zamówienia są zakwalifikowane do kategorii odpadów niebezpiecznych ze 

względu na właściwości zakaźne. W związku z powyższym odpady, o których mowa  

w SIWZ odpowiadają definicji odpadów zawartych w art. 9 ust. 5 ustawy o odpadach, 

a wiec powinny być unieszkodliwiane z uwzględnieniem treści tego artykułu, który  

w stosunku do zakaźnych odpadów medycznych nakazuje stosować art. 9 ust. 3 i 4 

wskazanej ustawy. Wykonawca wskazał 2 miejsca unieszkodliwiania odpadów  

(woj. mazowieckie )w odległości ok. 298 km oraz 390 km od miejsca wytworzenia 



  

odpadów (woj. pomorskie), zatem realizując zamówienie naruszyłby zasadę z art. 9 

ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. Reasumując oferta podlega odrzuceniu na postawie art. 

89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie zapewnia wykonania 

usługi zgodnie z przepisami prawa. 

 

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp zamawiający informuje, że wykluczono Wykonawcę: 

 firmę Port Service Sp. z o.o., ul. Mjr H. Sucharskiego 75, 80-958 Gdańsk - 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zamawiający wymagał 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdz. II pkt 2 ppkt 2.5) złożenia  

w ofercie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Wykonawca przedstawił zaświadczenie datowane na 21.05.2007 r.,  

a wiec niespełniające wymogu aktualności. W związku z powyższym Zamawiający na 

zasadzie art. 26 ust 3 Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu zgodnego  

z wskazanymi powyżej wytycznymi. Do upływu terminu wskazanego przez 

Zamawiającego Wykonawca nie dopełnił tej czynności (stosowne zaświadczenie dotarło 

do zamawiającego 8 dni po upływie terminu wskazanego w wezwaniu). W związku  

z powyższym Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału  

w postępowaniu zgodnie z regulacją zawartą w art. 26 ust 3 Pzp i zostaje wykluczony  

z udziału w postępowaniu. 

 

III. Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że postępowanie zostało 

unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 3 oferty, z których oferta nr 2 i 3 

podlegają odrzuceniu, natomiast wykluczeniu podlega Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 (zgodnie  

z regulacją art. 24 ust.4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą). Biorąc pod 

uwagę powyższe zasadne jest unieważnienie postępowania. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

 

 

Z poważaniem 

       

       Dyrektor  

 

       Leszek Bonna 
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