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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502687-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2021/S 193-502687
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 1-3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Państwo: Polska
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Tel.: +48 126308059
Adresy internetowe:
Główny adres: www.5wszk.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne
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:
Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych
Numer referencyjny: 56/ZP/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zgodnie z
przepisami w tym zakresie w tym z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.
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701,730,1403,1579). Łączna szacunkowa miesięczna masa wszystkich odpadów z podgrupy 18 01 ok.
188 Mg rocznie. Podana ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb bieżących
Zamawiającego
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90524200 Usługi usuwania odpadów szpitalnych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zgodnie z
przepisami w tym zakresie w tym z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.
701,730,1403,1579). Łączna szacunkowa miesięczna masa wszystkich odpadów z podgrupy 18 01 ok.
188 Mg rocznie. Podana ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb bieżących
Zamawiającego

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: możliwość realizacji odbioru odpadów o kodzie 18 01 03 w czasie 12 godzin / Waga:
20
Kryterium kosztu - Nazwa: możliwość realizacji odbioru odpadów o kodzie 18 01 82 w czasie 24 godzin / Waga:
20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
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O udzielenie zamówienia w tym zakresie mogą się Wykonawcy, którzy posiadają decyzję (zezwoleniem)
właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowaniem odpadami
medycznymi objętych przedmiotem zamówienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z ustawą o
odpadach z dnia 14.12.2012 r.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia w tym` zakresie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają co najmniej jeden
pojazd spełniający wymagania o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz.U. 2019 poz. 382) – specjalistyczny transport odpadów (z umieszczonym na trwale logiem
firmy na pojeździe)

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
wzór umowy stanowi załącznik nr 4

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 08:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 02/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Siedziba Sekcji Zamówień Publicznych (pokój A budynek 52), 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wrocławska 1–3, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. Otwarcie ofert następuje
poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce
„Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
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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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zam. nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Zam. nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
Zam. nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. Zam. nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zam. nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zam. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez wykonawcę kluczowych zadań. Zam. wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zam. nie
będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp. Zam. nie przewiduje wymagań, o których
mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zam. nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę
wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których
mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. Zam. nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. Zam. nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. Zam. nie będzie badał, czy
wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 108 i art. 109 Pzp. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy PZP oraz
spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zama. w Ogłoszeniu o
zam. i SWZ. Dokumenty wraz z ofertą : Załącznik nr 2 – formularz ofertowy, Wypełniony i podpisany (JEDZ),
Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie
osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy, Potwierdzenie wniesienia wadium. Dokumenty składane
na wezwanie: Aktualna koncesja /decyzja (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie
działalności dotyczącej gospodarowaniem odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówienia w
zakresie unieszkodliwiania odpadów oraz dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do rejestru, Wykaz
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia
realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, („zdolność techniczna”) oraz informacją o podstawie do
dysponowania tym sprzętem, informacja z KRK w zakresie art. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; informacja z KRK
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego, oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej; oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa:
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: art. 108 ust. 1 pkt
3 ustawy) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. Szczegóły zawiera SWZ.
wymagane jest wadium (SWZ). komunikacja między zam. a wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://
miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (zam@5wszk.com.pl )

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 (Dz. U. 2019.2019), przysługują środki ochrony prawnej w postaci
odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale IX tej ustawy (art. 506 – 576).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2021
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