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    WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  

            I TECHNIKI MEDYCZNEJ 

                ul. Wojska Polskiego 57 

       05-430 Celestynów 

 

Celestynów, dnia 27.03.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 53/2020 

 

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych  
na terenie WOFiTM i CRESZ  

 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 

 

I. ZLECENIODAWCA 

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów 

ul. Wojska Polskiego 57 

05-430 Celestynów 

Fax: 261-894-091 

e-mail: wofitm.zapytaniaofertowe@ron.mil.pl 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów ustawy Pzp art. 4 pkt. 8  

ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro oraz na podstawie wewnętrznych regulaminów 

WOFiTM. 

2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie zleceniobiorcy usługi 

będącej przedmiotem zamówienia w oparciu o najkorzystniejszą 

ekonomicznie i jakościowo ofertę z zachowaniem zasady uczciwej 

konkurencji, efektywności jawności i przejrzystości. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne oraz 

odpadów medycznych i weterynaryjnych, zakaźnych odpadów weterynaryjnych 

powstających i zebranych na terenie Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki 

Medycznej w Celestynowie, której szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiają załączniki 2 i 3.  
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IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania usługi – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 roku. 

Miejsce świadczenia usługi: 

a) Część 1: siedziba Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej  

w Celestynowie, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów.  

b) Część 2:  siedziba Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ, 

Warszawa ul. Płk K. Leskiego 7. 

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

Zleceniodawca dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

Cena - 100% 

Uwaga: 

W przypadku otrzymania ofert z jednakowymi cenami Zamawiający wezwie 

Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może 

być wyższa od ceny oferty pierwotnej.  

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

Usługa realizowana będzie na podstawie zawartej umowy (projekt umowy 

stanowi załączniki nr 4 do zapytania ofertowego). Zamawiający w 

przedmiotowym zapytaniu ofertowym przewiduje możliwość skorzystania  

z prawa opcji. 

 

VII. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Dokładna ilość odpadów podlegających unieszkodliwieniu będzie 

każdorazowo zgłaszana przez Zamawiającego do Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) i ponosi odpowiedzialność za 

przejęte odpady w zakresie objętym niniejszą ustawą.  

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych  

lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcy. 

4. Zamawiający zgłosi Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem faxu,  

e-mail, rodzaj, ilości i terminy odbioru odpadów. 

5. Wykonawca odbierze odpady w terminie pięciu dni roboczych, licząc  

od momentu powiadomienia Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem 

faxu, e-mail. 

6. Wykonawca zapewni wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia 

odpadów o kodzie 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08* (dot. 

produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje 

psychotropowe i prekursory kategorii 1) oraz odpadów o kodzie 18 02 02* - 

inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, 
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o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do 

sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, w ciągu siedmiu dni 

roboczych licząc od momentu powiadomienia Wykonawcy telefonicznie lub za 

pośrednictwem faxu, e-maila, oraz zapewni transport osobie odpowiedzialnej 

ze strony Zamawiającego do zabezpieczenia tego procesu od miejsca 

przekazania odpadów do miejsca unieszkodliwienia i z powrotem. 

 

VIII. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

 Oferta powinna składać się z następujących dokumentów: 

a) Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do zapytania; 

b) Wypełnionego i podpisanego formularza cenowego stanowiącego: 

 Dla części 1 załącznik nr 2 do zapytania; 

 Dla części nr 2 załącznik 2a do zapytania. 

c) Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności w zakresie gospodarki odpadami; 

d) Oświadczenia stanowiącego załącznik na 6 do zapytania; 

e) Dokumentów potwierdzających dostęp do instalacji, umożliwiającej 

unieszkodliwienie odpadów medycznych odebranych od Zamawiającego  

w przypadku,  gdy Wykonawca nie dysponuje własną instalacją; 

f) Dokumentów potwierdzających dostęp do instalacji umożliwiającej 

unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych  

z uwzględnieniem art. 95 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); 

g) Oświadczenia stanowiącego załącznik na 7 do zapytania; 

h) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu  

do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem składania ofert. 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Kompletną ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: wofitm.zapytaniaofertowe@ron.mil.pl do dnia 08.04.2020 r.  

do godziny 12:00. 

 

Możliwość zadawania pytań do dnia 06.04.2020 r. do godz. 10:00. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na 

każdym jego etapie bez podawania przyczyny.  
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X. ZAŁĄCZNIKI  

 Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

 Formularz cenowy – załącznik nr 2 i 2a 

 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 i 3a 

 Istotne postanowienia umowy – załączniki nr 4 

 RODO – informacja – załącznik nr 5 

 Oświadczenie – załącznik nr 6 

 Oświadczenie załącznik nr 7 

 

 

 

 

 

                   K O M E N D A N T 

      

                          /-/     cz.p.o. ppłk Grzegorz MOSIĄDZ 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


