
Proszowice: Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów 
medycznych wytworzonych na terenie SP ZOZ w Proszowicach wraz z dzierżawą kontenerów

Numer ogłoszenia: 465940 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. 
małopolskie, tel. 012 3865105, faks 012 3865258.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, 
transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych wytworzonych na terenie SP ZOZ w Proszowicach wraz z dzierżawą 
kontenerów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa winna być wykonana zgodnie z przepisami 
ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) tekst jednolity z dnia 01.02.2007r. 
(Dz. U. Nr 39 poz. 251) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112 poz. 1206 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139 poz. 940) oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych 
i weterynaryjnych (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 104). Wykonawca zobowiązany będzie do unieszkodliwiania odpadów 
medycznych powstałych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 
09, 18 01 80, 18 01 82. Odbiór odpadów medycznych musi odbywać się nie rzadziej niż co 72 godziny w godzinach od 7.00-
15.00 oraz na każde wezwanie telefoniczne, przez zabranie pełnych i podstawieniu pustych, czystych kontenerów. Odpady o 
kodzie 18 01 02 należy odbierać z zamrażarki znajdującej się w pomieszczeniu przy Kotłowni. Wykonawca zobowiązany 
będzie do podstawienia w wyznaczonym miejscu sprawnych mechanicznie kontenerów w ilości odpowiedniej do masy 
gromadzonych odpadów medycznych. Kontenery muszą posiadać następujące cechy użytkowe: -pojemność winna wynosić 
minimum 1m³, -muszą gwarantować bezpieczne zamknięcie pojemnika w sposób uniemożliwiający otwarcie kontenera przez 
osoby nieupoważnione, -kontener powinien być oznaczony napisem odpady medyczne oraz określona masa własna 
kontenera (tara), -mają być wyposażone w kółka jezdne i system blokady kierunku celem zapewnienia możliwości sprzątania 
miejsc gdzie rozstawione są kontenery. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia kontenera powstałe w czasie transportu 
oraz stwierdzone po upływie 1 dnia od odbioru kontenera od Zamawiającego. Świadczenie usług będące przedmiotem 
zamówienia winno być zgodne z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. ( Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251). Na 
podstawie art. 9 w/w ustawy niebezpieczne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane najbliżej miejsca ich powstania 
lub na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone. Szacunkowa ilość odpadów medycznych o okresie 
trwania umowy, tj. 24 miesiące wynosi 75 000 kg. Po odebraniu odpadów medycznych Wykonawca musi dostarczyć 
Szpitalowi wydruk z wagi elektronicznej zawierającej wagę wywożonych odpadów medycznych, datę i godzinę. Ponadto 
Wykonawca musi każdorazowo po opróżnieniu kontenerów przekazać wypełnioną Kartę Przekazania Odpadu 
Zamawiającemu, która zawiera sumę odebranych odpadów medycznych w danym dniu. Karty z całego okresu 
rozliczeniowego stanowią podstawę do wystawienia faktury..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.42.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca winien wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności lub czynności w 
zakresie termicznego przekształcania i transportu odpadów grupy 18. Ocena spełniania przez Wykonawcę 
powyższego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentu, określonych 
w części III. 6) pkt. 1., oraz III.4.1) ogłoszenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia.



• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie 
spełnia w oparciu o informację zawartą w oświadczeniu załączonym do oferty, określonym w 
pkt.III.6)1.ogłoszenia

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie 
spełnia w oparciu o informację zawartą w oświadczeniu załączonym do oferty, określonym w 
pkt.III.6)1.ogłoszenia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie 
spełnia w oparciu o informację zawartą w oświadczeniu załączonym do oferty, określonym w 
pkt.III.6)1.ogłoszenia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 
(sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 150 000,00 zł.Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego 
warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentu, określonych w części III.  
6) pkt. 1., oraz III.4.1) ogłoszenia na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z 
przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu  
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie  
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych  
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 
% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.



IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalna jest zmiana treści Umowy w zakresie terminu jej realizacji lub szacowanej ilości Odpadów Medycznych jeśli 
w chwili takiej zmiany nie nastąpiło zrealizowanie wartości Przedmiotu Umowy lub w szczególnych wypadkach związanych 
z koniecznością zapewnienia Zleceniodawcy ciągłości objętych Umową usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.spzoz.proszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Dział Zamówień Publicznych Cena SIWZ - 10 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 09:30, 
miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Budynek Główny, 
Sekretariat Dyrekcji, Ip.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


