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Ogłoszenie nr 510048625-N-2020 z dnia 17-03-2020 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Odbiór, transport i unieszkodliwianie
odpadów medycznych z SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

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: 622840-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny
31466100000000, ul. ul. 24 Kwietnia  5, 47-200  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo
Polska, tel. 774 062 566, e-mail przetargi@e-szpital.eu, faks 774 062 567. 
Adres strony internetowej (url): http://www.e-szpital.eu/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
AZ-P.2019.26

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: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale III SIWZ. Przedmiot
zamówienia obejmuje odpady medyczne o kodach wymienionych w pkt 4 rozdziału III SIWZ ,
których unieszkodliwianie musi odbywać się zgodnie z wymaganiami: a) Zasada bliskości:
Zgodnie art. 20 ust. 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z 14.12.2012r. o odpadach zakazuje się
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym
zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na
obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej
instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego
województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych, b) Metoda
unieszkodliwiania odpadów: Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z 14.12.2012r. o odpadach zakaźne
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odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów
niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów,

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, 90524400-0

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie prawne
unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

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. 


