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Ogłoszenie nr 510036180-N-2020 z dnia 28-02-2020 r.  
 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki: Świadczenie usług w zakresie odbioru, 
transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 512723-N-2020  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 540030800-N-2020  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny 
37902000000000, ul. ul. Pożaryskiego  28, 04-703  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, 
tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.  
Adres strony internetowej (url): www.izolatory.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Instytut badawczy  
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZK-zp.293.1.2020  
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług w zakresie odbioru, transportu  
i zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o 
następujących kodach i ilościach: 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 
(Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci 
kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) - max 4 Mg/rok. 07 02 17 - 
Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-
składnikowego silikonu) - max 20 Mg/rok. 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw 
sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych 
wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) - 
max 75 Mg/rok. 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające 
chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki  
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z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) - max 0,8 Mg/rok.  
15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania  
z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej 
jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) - max 1,1 Mg/rok.  
15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) - max 12 Mg/rok. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające 
substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, 
bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach 
technologicznych oraz przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu 
produkcji - max 0,5 Mg/rok. W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający zastrzega 
możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. możliwość przekazania mniejszej ilości odpadów wg 
poniższego zestawienia: 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły 
zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej 
kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) - min. 2,5 Mg/rok. 07 02 17 - Odpady 
zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-
składnikowego silikonu) - min 12 Mg/rok. 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw 
sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych 
wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) - min 
40 Mg/rok. 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców 
(Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, 
kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) - min 0,4 Mg/rok. 15 01 10 - 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy 
stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako 
niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) - min 0,5 Mg/rok. 15 02 02* 
- Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 
wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 
(np. PCB) - min 7 Mg/rok. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne 
(Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, 
silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz 
przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji - min 0,2 Mg/rok.  
W tej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze. 
Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę jednego kontenera o pojemności 36m3.  
W celu selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 15 szt. pojemników  
o pojemności 1m3 każdy do bieżącego składowania odpadów o kodach 15 02 02* i 07 02 17. 
Odbiór odpadów od Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym transportem 
Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dotyczącymi transportu 
odpadów przemysłowych. Odbiór odpadów dokonywany będzie po mailowym zgłoszeniu 
Zamawiającego do Wykonawcy, w terminie do pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszone 
do odbioru odpady Zamawiający odpowiednio posegreguje, zabezpieczy i przygotuje do 
transportu. Załadunek leżał będzie po stronie Zamawiającego. Zamawiający wraz z przeznaczonymi 
do wywozu i zagospodarowania odpadami przekaże Wykonawcy dokumentację spełniającą 
wymogi obowiązujących przepisów prawa. Usługi będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb 
Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 90512000-9 
Dodatkowe kody CPV: 90514000-3  
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SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyczyna 
unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 26.02.2020r., do godziny 10:15, 
wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożył Wykonawca: PPHU ABBA EKOMED Sp. z o.o., Toruń. Zgodnie  
z treścią oferty Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto równą  
721.051,20 PLN. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert, 
Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, równą 
173.000,00 PLN. Cena ofertowa znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny 
ofertowej. 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  

- nie dotyczy -  


