
 
 
  

Szczecin, dnia 22.05.2020 r. 
 

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE 
ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO 
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE, 
TERENOWYCH ODDZIAŁÓW I EKIPOWEGO POBORU KRWI W GRYFINIE 
 
Znak sprawy: 2/ZP/2020 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 
Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie działając na 
podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) 
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, 
jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
 
 

 
Zadanie 1 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 03 i 18 01 02 
(kod 18 01 02 jest wytwarzany sporadycznie i stanowi do 10% generowanych odpadów o kodzie 

18 01 03) pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Szczecinie 

 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

Konsorcjum firm: 
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W GRYFICACH  
Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  

Zakład Transportowo- Handlowy Konca Sp. z.o.o.  
Ul. Asnyka 9a/7, 71-526 Szczecin  

 
§ Cena za realizację zamówienia: 263 466,00 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

o normie EURO 5 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 10 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 90 punktów.  
 
 
 



 
 
Zadanie 2 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 03 i 18 01 02 
(kod 18 01 02 jest wytwarzany sporadycznie i stanowi do 10% generowanych odpadów o kodzie 
18 01 03) pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Szczecinie – Terenowy Oddział w Świnoujściu 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

Konsorcjum firm: 
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W GRYFICACH  
Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  

Zakład Transportowo- Handlowy Konca Sp. z.o.o.  
Ul. Asnyka 9a/7, 71-526 Szczecin  

 
§ Cena za realizację zamówienia: 5 140,80 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

o normie EURO 5 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 10 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 90 punktów.  
 
 

Zadanie 3 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodzie 18 01 03 
pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie – 

EPK w Gryfinie 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 3 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

Konsorcjum firm: 
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W GRYFICACH  
Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  

Zakład Transportowo- Handlowy Konca Sp. z.o.o.  
Ul. Asnyka 9a/7, 71-526 Szczecin  

 
§ Cena za realizację zamówienia: 1 285,20 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

o normie EURO 5 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 10 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 90 punktów.  
 



 
 
 
Zadanie 4 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 03 i 18 01 02 
(kod 18 01 02 jest wytwarzany sporadycznie i stanowi do 10% generowanych odpadów o kodzie 
18 01 03) pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Szczecinie – Terenowy Oddział w Gryficach 
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 4 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

Konsorcjum firm: 
 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W GRYFICACH  
Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  

Zakład Transportowo- Handlowy Konca Sp. z.o.o.  
Ul. Asnyka 9a/7, 71-526 Szczecin  

 
§ Cena za realizację zamówienia: 8 262,00 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

o normie EURO 5 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 10 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 90 punktów.  
  
 
Zadanie 5 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 03 i 18 01 02 
(kod 18 01 02 jest wytwarzany sporadycznie i stanowi do 10% generowanych odpadów o kodzie 
18 01 03) pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Szczecinie – Terenowy Oddział w Koszalinie 
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 5 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W GRYFICACH  

Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  
 
§ Cena za realizację zamówienia: 36 720,00 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

poniżej normy EURO 4 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 0 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 80 punktów.  
 



 
 
Zadanie 6 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 03 i 18 01 02 
(kod 18 01 02 jest wytwarzany sporadycznie i stanowi do 10% generowanych odpadów o kodzie 
18 01 03) pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Szczecinie  – Terenowy Oddział w Kołobrzegu 
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 6 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W GRYFICACH  

Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  
 
§ Cena za realizację zamówienia: 12 096,00 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

poniżej normy EURO 4 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 0 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 80 punktów.  
 

 
Zadanie 7 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 03 i 18 01 02 
(kod 18 01 02 jest wytwarzany sporadycznie i stanowi do 10% generowanych odpadów o kodzie 
18 01 03) pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Szczecinie  – Terenowy Oddział w Białogardzie 
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 7 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W GRYFICACH  

Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  
 
§ Cena za realizację zamówienia: 3 456,00 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

poniżej normy EURO 4 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 0 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 80 punktów.  

 
 
 
 
 



 
 
 
Zadanie 8 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 03 i 18 01 02 
(kod 18 01 02 jest wytwarzany sporadycznie i stanowi do 10% generowanych odpadów o kodzie 
18 01 03) pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Szczecinie  – Terenowy Oddział w Drawsku Pomorskim 
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 8 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W GRYFICACH  

Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  
 
§ Cena za realizację zamówienia: 7 128,00 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

poniżej normy EURO 4 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 0 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 80 punktów.  

 
 

Zadanie 9 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 03 i 18 01 02 
(kod 18 01 02 jest wytwarzany sporadycznie i stanowi do 10% generowanych odpadów o kodzie 
18 01 03) pochodzących z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Szczecinie – Terenowy Oddział w Szczecinku 
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. jako najkorzystniejsza w zakresie części 8 została 
wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:  
 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W GRYFICACH  

Ul. Niechorska 27, 73-300 Gryfice  
 
§ Cena za realizację zamówienia: 5 400,00 zł brutto.  

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 60 pkt.  
§ Termin płatności: do 30 dni 

Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw.  – 20 pkt. 
§ Emisja spalin pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów medycznych – pojazdy 

poniżej normy EURO 4 
Ilość uzyskanych punktów w kryterium jw. – 0 pkt. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca  
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 80 punktów.  
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