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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579059-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2019/S 236-579059
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Adres pocztowy: ul. Młyńska 10
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: zespół ds. zamówień publicznych
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Tel.: +48 184436635
Faks: +48 184436635
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalnowysacz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa gospodarowania odpadami powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w
Nowym Sączu
Numer referencyjny: DA271-70/19

II.1.2)

Główny kod CPV
90524000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługa gospodarowania odpadami powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w
Nowym Sączu

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 794 200.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
4. Warunki odbioru odpadów medycznych
— odbiór odpadów (w tym samodzielny załadunek i ważenie) dokonywany będzie przez pracowników
Wykonawcy, jego transportem z miejsca ich składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca
usunie własnym staraniem i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia terenu (pomieszczeń itp.), powstałe w
trakcie załadunku odpadów,
— odpady odbierane będą z miejsca ich magazynowania wg. harmonogramu – 3 razy w tygodniu np.
poniedziałek, środa, piątek lub inne dni tygodnia uzgodnione z Zamawiającym w godz. od 7:00 do 14:00 z
zachowaniem zgodnego z prawem czasu ich przechowywania,
— w przypadku gdy ustalony dzień odbioru odpadów przypadać będzie w dniu wolnym od pracy, odbiór nastąpi
w poprzedzającym go dniu pracy lub pierwszym następującym po nim dniu pracy,
— zamawiający wymaga, aby samochód do transportu odpadów wyposażony był w wagę,
— waga powinna mieć aktualne świadectwo legalizacji ważne przez cały okres umowy,
— dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo sporządzany dokument – Karta
Przekazania Odpadu wystawionej przez Zamawiającego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 794 200.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę.
Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności gospodarowania odpadami w zakresie
wykonywania działalności lub czynności związanych z odbiorem, przewozem i unieszkodliwieniem odpadów
objętych przedmiotem zamówienia, tj. Aktualne zezwolenie na transport oraz na przetwarzanie odpadów w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 701 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz wpis
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701 z późn.
zm.).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co
najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. której przedmiotem był odbiór i
unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych o zbliżonym do niniejszego zamówienia zakresie nie
mniejszym niż 150 Mg świadczonej dla jednego odbiorcy z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcy.
Wykazaną usługę należy potwierdzić dowodem stwierdzającym, że została wykonana lub jest wykonywana
należycie.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia
umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem drogi e-mail, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94
ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit a ustawy Pzp.
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2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego zawarte są w załączniku nr H- Projekt umowy.
4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.
144.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 5, Nowy Sącz, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć wypełniony druk
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg wzoru na załączniku nr C do SIWZ
Potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
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W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia /i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na
Załączniku nr F do SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości
dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę.
Całkowita kwota wadium wynosi: 8 000,00 PLN
Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w SIWZ a akapicie „Sposób przygotowania
oferty”. Komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się za pomocą miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl; ePuap https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl . Zamówienie udzielane jest jako część zamówienia o wartości
953 039,81 PLN co stanowi 221 035,74 EUR, wartość aktualnie udzielanej części wynosi 794 200,00 PLN co
stanowi 184 196,49 EUR.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia; jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2019
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