
 

 

  
  
ZP-18/16                                                                           Kraków,    2016-08-12       

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym             

nr ZP-18/16: 

 
Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych oraz przeterminowanych 
leków  
 

Wpłynęły dwie oferty następujących wykonawców: 

1.Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. ul. Dymarek 7, 31-983 Kraków, zwane dalej „Zakłady” 

Wykonawca złożył ofertę na wszystkie 14 części postępowania 

 

2. Konsorcjum złożone z następujących podmiotów: 

a.) Remondis Medison Sp.  z o.o. jako Lider konsorcjum z siedziba przy ulicy Puszkina 41, 42-530 Dabrowa 

Górnicza 

b.) Termo Eco Energia Sp. z o.o. jako konsorcjant z siedzibą przy ulicy Powstańców Styczniowych 9, 32-500 

Chrzanów 

-zwane dalej „Konsorcjum” 

Konsorcjum  złożyło ofertę na część 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14  

 

 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

Odrzucono ofertę konsorcjum w zakresie części 6, 7 i 9 postępowania. Do oferty konsorcjum dołączono 

oświadczenie , ze w zakresie tych części dla realizacji usług będących przedmiotem postępowania konsorcjum 

zamierza użyć podwykonawcy. Jest to wprost sprzeczne z opisem przedmiotu zamówienia ( załącznikiem do 

punktu D ppkt 1)  Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, który stanowił w punkcie 5 o niedopuszczeniu 

do świadczenia usług będących przedmiotem postępowania przed podwykonawców.  

 

Konsorcjum dołączając do oferty odpowiednie oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacją opisu przedmiotu 

zamówienia  miało wiedzę o wymaganiach  zamawiającego co do usług będących przedmiotem postępowania, 

a jednocześnie dołączając oświadczenie o zamiarze realizacji tych usług przez podwykonawców wprost 

zadeklarowało świadczenie ich niezgodnie z wymaganiami zamawiającego  

 

Wobec powyższego zaszła przesłanka z art. 89, ust 1, pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiąca o 

odrzuceniu oferty z powodu jej treści nie odpowiadającej  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Lista Wykonawców wraz z punktacją w kryterium wyboru  najkorzystniejszej oferty jakimi były 

-70% (cena -do 7 punktów) – kryterium ceny 

-5% - (dodatkowo 0,5 punktu) -zaoferowanie przez wykonawcę wsparcia w postaci dedykowanego konsultanta 

ds. gospodarowania odpadami niebezpiecznymi z podaniem numeru telefonu w dniach pon.- sobota. od 8:00 

do 16:00 (należy zadeklarować gotowość świadczenia usługi w ofercie) - kryterium wsparcia 

-25% - (dodatkowo 2,5 punktu) odległość od miejsca odbioru do instalacji przekształcania termicznego  

Należało w odpowiednim oświadczeniu do oferty wskazać adres instalacji unieszkodliwiana. Wykonawca który 

zadeklarował miejsce unieszkodliwiania bliżej miejsca odbioru dostanie dodatkowo 2,5 punktu) W razie 

wątpliwości co do ustalenia odległości, do jej wyznaczenia Zamawiający miał posłużyć się powszechnie 

dostępnymi mapami internetowymi z opcją wyznaczania najkrótszej trasy z pominięciem odcinków płatnych -

kryterium odległości 

 

 

 

 

 

 



Punktacja w odniesieniu do kryterium ceny była obliczana proporcjonalnie według wzoru: 

 

Cmin- cena najniższa spośród ważnych ofert, 

Co – cena podana przez Oferenta dla którego wynik jest obliczany.    

       C = ( Cmin : Co) x 10*0,7 

 

Punktacje podaję się odpowiednio, dla wykonawców których oferty nie zostały odrzucone: 

 

Część 1 

Zakłady: kryterium ceny: 5,32 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: kryterium ceny 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 0  pkt 

 

Część 2 

Zakłady: kryterium ceny: 5,11 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: kryterium ceny 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 0  pkt 

 

Część 3 

Zakłady: kryterium ceny: 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: nie złożono oferty 

 

Część 4 

Zakłady: kryterium ceny: 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: nie złożono oferty 

 

Część 5 

Zakłady: kryterium ceny: 5,12 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: kryterium ceny 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 0  pkt 

 

Część 6 

Zakłady: kryterium ceny: 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: Odrzucono ofertę 

 

Część 7 

Zakłady: kryterium ceny: 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: Odrzucono ofertę 

 

Część 8 

Zakłady: kryterium ceny: 6,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: kryterium ceny 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 0  pkt 

 

Część 9 

Zakłady: kryterium ceny: 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: Odrzucono ofertę 

 

Część 10 

Zakłady: kryterium ceny: 6,96 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 0 pkt 

Konsorcjum: kryterium ceny 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5  pkt 

 

Część 11 

Zakłady: kryterium ceny: 5,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 0 pkt 

Konsorcjum: kryterium ceny 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5  pkt 

 

Część 12 

Zakłady: kryterium ceny: 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: Nie złożono oferty 

 

Część 13 

Zakłady: kryterium ceny: 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5 pkt 

Konsorcjum: Nie złożono oferty 

 

Część 14 

Zakłady: kryterium ceny: 5,32 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 0 pkt 

Konsorcjum: kryterium ceny 7,00 pkt, kryterium wsparcia – 0,5 pkt, kryterium odległości 2,5  pkt 

 

Umowy zostaną zawarte z Wykonawcami,  którzy złożyli najwyżej punktowane oferty dla każdej części, 

niezwłocznie po upływie minimalnych terminów przewidzianych Ustawą PZP  

 

Jolanta Raś 


