Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

Sokółka dn. 25.03.2013r.
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200000 euro na
wykonanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych Grupa I. CPV 905120009 Usługi transportu odpadów; 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych; 90524100-7 Usługi
gromadzenia odpadów szpitalnych; 90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych; 90513300-9 Usługi
spalania odpadów; 90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i
niebezpiecznych oraz wykonanie usługi w zakresie odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych
oraz dzierżawa pojemników na odpady o poj. min. 7m3 w ilości szt.2 i zamykany pojemnik a120L 1szt Grupa II.
CPV - 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 90500000-2 Usługi związane z odpadami; 90510000-5 Usuwanie i
obróbka odpadów.
Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2013 Nr ogłoszenia - 102440 - 2013 z dnia 14.03.2013
W poszczególnych grupach wybrano następujące oferty:
Nr. grupy

Wybrana firma

Wartość netto /
brutto oferty zł

I

II

Nr. oferty /
Liczba uzyskanych
pkt.

Przetarg unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy PZP cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Przetarg unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy PZP cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Oferty odrzucone 1

Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 1 i 2 oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując
się na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, – odrzuca ofertę Wykonawcy EMKA Handel - Usługi
Krzysztof Rdest 96-300 Żyrardów ul. Gen. Jaktorowska 15A – w grupie I.
Zamawiający, w SIWZ zapisał: Dodatek nr. 2 asortymentowo-cenowym dla grupy I poz. 8 – Zamawiający
wymagał wyceny: Dzierżawa 10 szt. pojemników o poj. min. 200L do przechowywania odpadów do czasu odbioru
przez Zleceniobiorcę, mies, 36.
W dodatku nr. 2 dla grupy I poz.8 Wykonawca wpisał ,,0”. Jest to niezgodne z art. 2 ust. 1 i 13 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
art. 2 ust. 1 Ilekroć w ustawie jest mowa o: cenie — należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm)
art. 2 ust. 13 Ilekroć w ustawie jest mowa o: zamówieniach publicznych — należy przez to rozumieć
umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane.
art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy o cenach: cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy Pzp zachowując zasadę
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupie.
Oferty odrzucone 2
Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 1 i 2 oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując
się na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, – odrzuca ofertę Wykonawcy P.P.U.H.
CZYŚCIOCH Sp. z o.o. 15-691 Białystok, ul. Kleeberga 20 – w grupie II.

Zamawiający, w SIWZ zapisał: Dodatek nr. 2 asortymentowo-cenowym dla grupy II poz. 3 i 4 –
Zamawiający wymagał wyceny: poz.3 - Dzierżawa pojemników a' 7m3 - szt. 2, mies, 36. poz. 4 - Dzierżawa
zamykanego pojemnika a' 120L - mies, 36.
W dodatku nr. 2 dla grupy II poz. 3 i 4 Wykonawca wpisał ,,-” pozostawiając bez wyceny. Jest to
niezgodne z art. 2 ust. 1 i 13 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
art. 2 ust. 1 Ilekroć w ustawie jest mowa o: cenie — należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm)
art. 2 ust. 13 Ilekroć w ustawie jest mowa o: zamówieniach publicznych — należy przez to rozumieć
umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane.
art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy o cenach: cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy Pzp zachowując zasadę
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupie.
Oferty odrzucone 3
Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 1 i 2 oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując
się na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, – odrzuca ofertę Wykonawcy Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 16-100 Sokółka ul. Targowa 10 – w grupie II.
Zamawiający, w SIWZ zapisał: Dodatek nr. 2 asortymentowo-cenowym dla grupy II poz. 3 i 4 –
Zamawiający wymagał wyceny: poz.3 - Dzierżawa pojemników a' 7m3 - szt. 2, mies, 36. poz. 4 - Dzierżawa
zamykanego pojemnika a' 120L - mies, 36.
W dodatku nr. 2 dla grupy II poz. 3 i 4 Wykonawca wpisał ,,-” pozostawiając bez wyceny. Jest to
niezgodne z art. 2 ust. 1 i 13 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
art. 2 ust. 1 Ilekroć w ustawie jest mowa o: cenie — należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm)
art. 2 ust. 13 Ilekroć w ustawie jest mowa o: zamówieniach publicznych — należy przez to rozumieć
umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane.
art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy o cenach: cena - wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy Pzp zachowując zasadę
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa oferty w w/w grupie.
Oferenci wykluczeni z postępowania
W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Pouczenie: zgodnie z art. 180 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia,
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiących podstawę jego wniesienia.
Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert
Zatwierdził:
z-ca Dyrektora SP ZOZ w Sokółce
Eugeniusz Giba

