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 Dział Administracyjny 

Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

 
DA.ADA.078-301-6/15            Warszawa, dn. 09/11/2015 r. 
     
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Dotyczy: podpisania umowy na usługę wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych na 
okres 18 m-cy.  Znak sprawy DA.ADA.077-301/15. 
 
Na wysłane zapytania ofertowe do 5 firm, Dział Administracyjny otrzymał odpowiedzi jn.: 

 
Oferta nr 1  

 Firma „ EMKA ” S.A.  
ul. Jaktorowska 15a,  
96 - 300 Żyrardów 
    
- proponuje odbiór na własny koszt i unieszkodliwienie odpadów wg poniższych cen: 
 
   1,60 zł netto / 1kg odpadu 
   1,73 zł brutto/1kg odpadu 
 
Miejsce utylizacji: Płock, Ostrołęka  
 
 
 

 Oferta nr 2  

 Firma „ ECO – ABC ”  
ul. Przemysłowa 7 
97 – 400 Bełchatów 
 
- proponuje odbiór na własny koszt i unieszkodliwienie odpadów wg poniższych cen: 
 
   1,66 zł netto / 1kg odpadu 
   1,79 zł brutto/1kg odpadu 
 
Miejsce utylizacji: Bełchatów 
 
 

Oferta nr 3  
F.U.H. EKO-TOP Sp. z o.o.  
ul. Hetmańska 120  
35-078 Rzeszów 
 
- proponuje odbiór na własny koszt i unieszkodliwienie odpadów wg poniższych cen: 
 
   1,80 zł netto / 1kg odpadu 
   1,94 zł brutto/1kg odpadu 
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Miejsce utylizacji: Rzeszów 

 
 

Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozdziale 3  Art. 20 - zasady bliskości 
Ustawy o odpadach miejsce utylizacji odpadu  powinno odbywać się  na terenie 
województwa gdzie powstaje lub w najbliższym miejscu jego wytworzenia (tekst 
ustawy poniżej).  
 

Dz. U. 2013 poz. 21 
USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach 

 
Rozdział 3 

Zasada bliskości 
 

Art. 20. 1. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami,                 

w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 

2. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, 

uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną 

technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być 

przetworzone. 

3. Zakazuje się: 

1) stosowania komunalnych osadów ściekowych, 

2)unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych 

– poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. 

4. Zakazuje się przywozu na obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, 

wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, o których mowa w ust. 3. 

5. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, 

na którym zostały wy-tworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do 

miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość 

do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa. 

6. W przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze 

województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, 

w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego 

województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 
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Analizując powyższe opierając się na zapisach  Ustawy z dnia 15 grudnia 

2012 r.  o odpadach oraz zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych najkorzystniejszą ofertą jest ta, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia 

publicznego, albo ofertę z najniższą ceną. W związku z tym proponuję wybór 

firmy EMKA  S.A. z siedzibą w Żyrardowie.  

 
 

                                                                            W imieniu Zamawiającego 
 
                          
 
                                                                                   Tomasz Kaczor 
                                                                              Zastępca Dyrektora ds.  
                                                                          Techniczno-Administracyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja została zamieszczona na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 10 listopada 2015 roku.  
 

http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2010/DU2010Nr113poz%20759a.asp
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