
SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 

18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23 
 
NIP: 966-13-19-909      REGON:050644804 

 
    Łapy, dn. 

21.02.2017r. 

SP ZOZ VII/ 2/2017/ZO 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczące: Usługi odbioru, transportu  i utylizacja odpadów medycznych z siedziby 

SP ZOZ w Łapach 

I. DANE ZAMAWIAJACEGO:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 

ul. Janusza Korczaka 23 

18-100 Łapy 

Tel: 85/ 814 24 39 

Fax: 85/814 24 82 

www.szpitallapy.pl 

email: przetargi@szpitallapy.pl 

Osoby do kontaktu:  

Teresa Czajkowska, tel. 85/ 814 24 51- służby BHP,  

Iwona Kowalewska, tel. 85/814 24 51- Przetargi publiczne 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) – wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór  i transport do miejsca utylizacji odpadów 

medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 

01 08, 18 01 09, 06 04 04, 16 02 13, 02 02 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 08.,  

z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach 

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r o odpadach ( Dz. U. z 2013r, poz. 21 z póz. zm ). 

 

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca powinien posiadać wymagane przepisami prawa niezbędne uprawnienia 

do realizacji usługi, wiedzę, doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi. Ponadto Wykonawca 

http://www.szpitallapy.pl/


powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Oferty złożone przez podmioty objęte postępowaniem upadłościowym, 

likwidacyjnym, zalęgającym z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społecznej i zdrowotne oraz posiadające negatywna opinię w ewidencji 

Zamawiającego, zostaną odrzucone a Wykonawca  z postępowania wykluczony. 

3. Odbiór odpadów powinien odbywać się sukcesywnie z siedziby Zamawiającego z 

częstotliwością co tydzień w dni PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK  w godz. 8:00 

do 14:00 a następnie ich przewóz i utylizacja. 

4. Wykonawca zapewnia ważenie przyjmowanych odpadów w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego a następnie ich załadunek do środka transportu. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania odpadów medycznych 

niebezpiecznych opakowanych w jednorazowe zamknięte worki foliowe, pojemniki . 

Miejscem przekazywania odpadów będzie : …………………………………………… 

6. Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie wystawiony przez Wykonawcę dokument 

            Karty przekazania odpadów oraz dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 

odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r ( Dz.U. , poz. 1973 z 

późn. zm ) 

7. Przewidywana szacunkowa łączna ilość odpadów ok. 30 000 kg w okresie 24 m-cy.  
8. Podane w pkt. 7 ilości niebezpiecznych odpadów medycznych służą jedynie celom 

porównawczym. Rzeczywiste ilości niebezpiecznych odpadów medycznych, będące 

przedmiotem usługi, wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości 

odpadów nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji usługi 

we wskazanych ilościach oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń. 

9. Rozliczenia za wykonaną usługę będą dokonywane na koniec każdego miesiąca na 

podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT w oparciu o prawidłowo 

wystawione Karty przekazania odpadu. 

10. Należne wynagrodzenie za wykonaną usługę, Zamawiający dokona przelewu na 

rachunek Wykonawcy w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

24 -miesięcy od  dnia podpisania umowy  

 

VI. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ICH WAGA  

 CENA -100% 

 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

28-02-2017r. godzina 11:00 

 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie, wraz z załącznikiem nr 1- Formularz 

ofertowy, należy złożyć w formie pisemnej pocztą, bądź osobiście:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 

Ul. Janusza Korczaka 23, Sekretariat, pok. 109 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczące: Usługi transport, odbioru i utylizacja odpadów medycznych z siedziby 

SP ZOZ w łapach 

Nr sprawy: SP ZOZ VIII/2/2017/ZO 



Nie otwierać do dnia  28.02.2017r godzina 11:00 

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Cena oferty musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego 

prowadzenia bez podawania przyczyny. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne 

roszczenia. 

 

IX. WAZNOŚĆ OFERTY: 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

X. DOKUMENTY, które należy załączyć do oferty: 

 

1. Zezwolenie na transport odpadów wydane w drodze decyzji przez właściwy organ 

zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

(Dz. U. 2013 poz.21 z póżn.zm.)  

2. Zezwolenie (decyzję) na prowadzenie działalności zakresie odbioru, transportu i uniesz-

kodliwiania odpadów, których kody podano wyżej lub zezwolenie zintegrowane wydane 

na podstawie str.201 prawo Ochrony Środowiska. 

3. Ponadto Usługobiorca zobowiązany jest Załączyć do oferty aktualne zezwolenie na pro-

wadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące termicznego unieszko-

dliwiania odpadów przy zachowaniu warunków bliskości określonych, w art. 20 ( Roz-

dział 3- Zasada bliskości) ustawy dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 

poz.21, z późn.zm). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia, o którym 

mowa wyżej, zobowiązany jest przedłożyć dokument stwierdzający (np. umowę), ze mo-

że unieszkodliwiać odpady u innego podmiotu, który poosiada stosowne zezwolenie. 
 

 

 

DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach 

 

Urszula Łapińska  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Istotne postanowienia przyszłej umowy 

3. Harmonogram wywozów odpadów  

 

 

 

 


