
 
WOJSKOWE CENTRUM 

KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78 

Warszawa, dnia 20 maja 2022 r. 

 
Wykonawcy postępowania nr 16/U/2022 

 

WCKiK – SZP.2612.3.2.16.U.2022 

 

Dotyczy: postępowania na odbiór odpadów medycznych o kodach: 18 01 02 i 18 01 03 minimum co 

72 godziny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 oraz odbiór odpadów o kodzie: 18 01 09 

na podstawie pisemnych zgłoszeń z punktu czasowego ich składowania tj. z Terenowej Stacji 

Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ  w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu 

(Sprawa 16/U/2022) 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w Sprawie Nr 16/U/2022 

 Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z póz. zm.) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie uprzejmie informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów medycznych o kodach: 18 01 02 i 18 01 

03 minimum co 72 godziny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 oraz odbiór odpadów  

o kodzie: 18 01 09 na podstawie pisemnych zgłoszeń z punktu czasowego ich składowania tj.  

z Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ  w Krakowie, 

Gdańsku i Wrocławiu prowadzonym w trybie podstawowym, została wybrana oferta firmy 

„ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Przemysłowa 7, 97-400 

Bełchatów, która złożyła oferty na trzy części postępowania : 

 W zakresie części 1-  oferta na kwotę   30 044,52 zł.  

 W zakresie części 2 – oferta na kwotę   20 957,83 zł. 

 W zakresie części 3 - oferta na kwotę    37 463,58 zł. 
Uzasadnienie: 

Wymienione oferty spełniają wymagania  określone w SIWZ oraz zawierają największą liczbę 

punktów, w kryterium oceny ofert: cena 60%, najkrótsza odległość miejsca unieszkodliwiania od 

TS WCKiK 40%. W załączeniu Zamawiający podaje dane Wykonawców, którzy złożyli oferty na 

powyższe postępowanie wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 264 ust. 1 pkt) 

ustawy. 

 

Zał. 1 na 1 arkuszu. 

 

W imieniu Zamawiającego 

 

z up.  
 

Sporządziła M. Luciak. 
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