
  

       Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul.  Kaz imierzowska 29, 08-110 Siedlce  

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl 

Siedlce, dnia 19 październik 2020 r. 

Nr sprawy: WIW-AD.272.95.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.95.2020 na odbiór, transport i 

unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych i chemicznych od Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie 

oraz jego Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ostrołęce. 

 

Informacja 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach informuje, jak niżej: 

Pakiet nr 1 – Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych: 

L.p. 
Firma oraz adres wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

Cena jednostkowa 

netto odbioru 1 kg 

odpadów 

Cena jednostkowa 

brutto odbioru 1 kg 

odpadów 

Warunki płatności 

1. 

Konsorcjum firm: 

EMKA S. A. (lider konsorcjum) 

ul. Jaktorowska 15A 

96-300 Żyrardów 

Saba Sp. z o.o. (konsorcjant)  

ul. Przemysłowa 34 

09-400 Płock 

8,00 zł 

(max. wartość umowy: 

205.840,00 zł) 

8,64 zł 

(max. wartość umowy: 

222.307,20 zł) 

30 dni od dnia 

otrzymania faktury 

VAT przez 

Zamawiającego 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 222.400,00 zł brutto (słownie: dwieście 

dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych brutto). 
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Pakiet nr 2 – Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów chemicznych: 

L.p. 
Firma oraz adres wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 

Cena jednostkowa 

netto odbioru 1 kg 

odpadów 

Cena jednostkowa 

brutto odbioru 1 kg 

odpadów 

Warunki płatności 

1.  

Konsorcjum firm: 

EMKA S. A. (lider konsorcjum) 

ul. Jaktorowska 15A 

96-300 Żyrardów 

Saba Sp. z o.o. (konsorcjant)  

ul. Przemysłowa 34 

09-400 Płock 

10,00 zł 

(max. wartość 

umowy: 2.700,00 zł) 

10,80 zł 

(max. wartość 

umowy: 2.916,00 zł) 

30 dni od dnia 

otrzymania faktury 

VAT przez 

Zamawiającego 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 

czterysta złotych brutto).  


