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Samodzielny Publiczny Szpital K'liniczny
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wieri PublicznYch
Al. Powstaric6w Wielkopolskich 72,

70-111 Szczecirt
tel" (0-91) 466 :t0 86 do 88 fax' 466 11 13
Szczecin, dn. 30.0Ii.2016 r.

Znak sprawy : ZP 1220 I 13 I L6

w

sprawie: uslugi odbiorL, transportu

i

unieszkodliwiania odpad6w merdycznych pochodzEcych

z

dzialalnoSci

SPSK_2

Z/ \WIADO MIEN I E

O ROZSTRZYG

N

IECIU PO$TE POWAN IA

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych Zilmawiajqcy
ze w prowadzonym postripowaniu na uslugi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpad6w
Na podstawie aft. 92 ustar^/y

zawiadamia,
rnedycznych

pochodzqcych z dzialalnoSci SPSK-2 dokonano rozstrzygniqcia ww. postQpowania"

) N azwy (f rmy)- sied zi br a rj resv wvkon awc6u 4,lttorzY zlo2vli
Oferta nr 1: konsorcjum f irm:

a

i

EMKA S,A., ul.

of ertY

:

laktorowskz 15a 96-300 Zyrardow (.lider konsorcjum)

iSamodzielny Publiczny Zespil Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w Gryficach, utl, Niechorska2T 72-300 Gryfice

Oferta nr 2: konsorcjum f irm:
przedsigbiorstwo Produkcy no-Uslugowo-Handlowe Czeslaw Golik,,Hygea", ul, Szkolna 21 64-720 Luba:;z (lider
konsorcjum)

i Poft Service Sp. z o,o. ul. Mjr H, SucharskiegoT5 80-601 Gdarisk
b) wvkonawcv, kt6rzy zostali wvkluczeni z postqpwania o udzielenie zamirwienia
z postQpowania nie

wyklttczono 2adnego urykonawcy

c) wvkonawcy, ktorvch oferty zostaly odrzucone:
z postqpowania odrzucono jednq ofertql
ofefta nr 2 -'konsorc;um:
przedsiqbiorspvo Produkcy jno-Uslugowo-Handlowr: ,,Hygea" Czeslaw Golik i Port Service Sip. z o.o.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiajqcy odrzuca oferrtq Konsorcjum Przr:d:;iqbiorstwo Produkcyjnc,-Handlowo-Uslugowe ,,llyg€la" Czeslaw
Golik i port Service Sp. z o.o. na podstawie art, 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29,01.2004 r - F'rawo zam6wieri
publicznych (Dz. U. 2201.5
Uzasad

n

ienie fa kWcznt

ZamawiajEcy

w

r., poz.2164), poniewaz jej tre6i nie odpowiada tre6ci

SIWZ.

1:

Rozdzialer

II

SIWZ

w pkt 20 i 2!

z obowiqzujqcymi
2012 r. o odpadach (Dz. U' z20I'3 r', poz' 2l

wymagal realizacji zam6wienia zglodnie

przepisami, w tym zgodni,: z przepisami ustawy z' dnia

t4 grudnia

zpoin.zm.) z zachowaniern zasady bliskosciwynil.lajqcej zarL20 ww, ustiawy,
Konsorcjum na wezwarrie Zamawiajqcego wyja5nilo, 2e zamierza unieszkodliwiai odpady

w

spalarni

poft Serwice Sp. z o.o. w Gdarisku, k1.6ra z:najduje siq na terenie wojew6dztwa pomorskiego, Jednocze5nie
Konsorcjum podalo, 2e'. ,,spalarnia w Gryficach, kt6ra spelnia ,,wymogi bliskoici' oclmdwila zawztrcia umowy
powolujEc siq na zamiar samodzielnego przysttlpir=nia do innego konsorcjum i zlo2enie of|erty w tym postqpowaniu'

Inna spalarnia w Gorzotvie Wlkp posiada barclzo male moce przeroLtowe, ktdre nie wystarczq do utylizacjl
odpad6w zbleranych prze,z PPUH HYGEA,'

z

20 ust, 6 ustawy z dnia 14.12:..2012 r, o odpadach dopuszcza siq unielszkodliwianie zaka2nych
odpad6w medycznych na ol:szarze innego wojew6dztwa niz to, na kt6rym zostaly wytworzone, w najblizej
polozonej instalacji, w pTypadku braku instalacji do unieszkodliwianita tych odpadi,w na obszarzq-!EnE9e

Zgodnie

ar1.

wojew6dztwa lub gdv istnii:JEce instalacje nie ma;'l wolnych mocy przerobowvcn,
Zamawiajqcy zwr6cil

siq io

SPZZOZ

w Gryficach z zapytaniem, czy spalarnia w Gryficach posiada wolne moce

przerobowe i uzyskal pozy'ywnE odpowiedZ"

nie zosta{a spelniona 2adna z przeslanek wymienionych ur art. 20 ust' 6 ustawy
o odpadach, ktora uzasadnialaby unieszkodlirruierne odpad6w wytwarzanych przez Zamawiajqcego w spalarni

Jak wynika

z

powy2szegcr

w Gdarisku,
W tym stanie rzeczy odrzu:enie

ofefi

Konsorcjunr bylo w pelni uzasadnione.

d) spo5r6d wa2nych ofert;E_1ejkAgystqgj5zq.Zosltala uznana oferta nr 1 zlozona przez wykonawcQ:

Oferta nr 1: konsorcjum irm:
EMKA S.A., ul"

Jaktorowskl 15a 96-300 2yrard6w (lider konsorcjum)

i Samodzielny Publiczny Z<:spol Zaklad6w Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska2,T 72-30Q Gryfice
Cena brutto oferty: 6.123.600,00 zl

Uzasadnienie wyboru: rtferta nr

1 jest

jedynil v/azna ofertE zlozonA w prostQpowaniu.

e) streszczenie oceny i por6wnania zlozonych waznvch ofert wraz z punktact4 w kazdYm kryterium oraz lqczna
punktacia
Liczba pkt
Nr

w kryterium

Wykonawca

cena 95Vo

punktacja

5,00

100,00

rlrm:

KOnSOTCJUm

EMKA S,A,, ul. luktorowska 15a 96-300
Zyrardow (lider <onsorcju m)
i Samodzielny Publiczny Zespol Zarklad6w

Opieki

t-qczna

Liczba pkt w l<ryterium
termin platnoSci 5%

Zdro

ruotnej w

95,00

GrYfir:ach,

ul. Niechorska 27 72 300 Gryfice
Rozstrzvg

n

iecie postepc

rwa

niai

Zamawiajqcy uniewa2nia postqpowanie na podstawie art" 93 ust. 1 pK

4

ustawy

z dnia 29 stycznia

2004 r" Prawo

zam6wieri publicznych.

na podstawie art. 93 us;t. 1 pkt 4 ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz. I' z 2015 r',
poz. 2164), gdy2 cena ofety z najni2sz4 klwot4 przewyzsza kwotq, jakE Zamawiajilcy zamierza przeznaczyi

Uzasadnienie orawne:

na

sfi

nansowanie zam6wiettia.

Uzasadnienie faktyczne: Zlmawiajqcy przeznaczyl na sfinansowanie zam6lt'ienia 6.041.952,00

zl brutto,

za5 wafto6c

oferlry wynosi 6.123.600,0t zl brutto.

Informacjq otrzymajq Wykonawcy, kt6rzy zlo2yli oferty, Informacja

o

rozstrzygniqciu postqpowania zostanie

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 orazna tablicy ogloszen,

,Z

powazaniem

EVREKTOR
w Szczednb

'Turktewlcz
:,)_

