
 

 

Jelenia Góra, dnia 12.07.2021 r.  

 

L.dz.NZ/…437…../2021 

  DO WYKONAWCÓW 
 

          Dot: ZP/PN/13/03/2021 Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

medycznych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz 

jednostek zamiejscowych.PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: 2021/S 092-238694 

Z DNIA 12.05.2021 R. 

 

                                                                                                                               

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, jako Zamawiający 

informuje, że w postępowaniu jak w tytule nie została wybrana żadna oferta. 

 

Oferta nr 2 złożona przez:   

ECO-ABC Spółka z o.o. 

ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedna z dwóch złożonych do postępowania. Oferta podlega 

odrzuceniu ponieważ Wykonawca ECO-ABC zaoferował, że odpady będą spalane w innym 

województwie niż dolnośląskie. ECO – ABC Sp. z o.o. zaoferowało utylizację zakaźnych 

odpadów medycznych w instalacji do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, 

która nie jest położona najbliżej miejsca wytworzenia odpadów medycznych. Druga ważna 

oferta złożona do postępowania oferuje spalarnie również poza województwem dolnośląskim 

aczkolwiek bliżej niż Wykonawcy ECO ABC. Zgodnie z SWZ-Rozdział 3 ust. 11 i 12 i opisaną 

tam zasadą bliskości -ofereta podlega odrzuceniu jak na wstępie. 

UZASADNIENIE PRAWNE: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna  

z warunkami zamówienia-art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 r. z późn.) 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

medycznych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz jednostek 

zamiejscowych. 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania: 

Art. 255 pkt 3- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Wykonawca - Konsorcjum firm: (Lider) EMKA S.A, ul. Jaktorowska 15A, 96-300 Żyrardów 

oraz Członek konsorcjum: PROMAROL -PLUS Sp zo.o., Ciepielówek 2, 67-410 Sława złożył 

ofertę o wartości 3 280 752,07 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na zamówienie kwotę  

3 018 824,64 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej do wartości 

zaoferowanej przez ww. Wykonawcę więc postępowanie podlega unieważnieniu jak na 

wstępie. 



 

 

 

Pouczenie: 

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki 

odwoławcze przewidziane przez Ustawę  – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 r.  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)  

    

 

 

Do wiadomości :    

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 253 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych). 
 
 

 

Z up. Dyrektora WCSKJ  
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