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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604762-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2020/S 244-604762

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 10
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@szpital.zam.pl 
Tel.:  +48 846773281
Faks:  +48 846386669
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpital.zam.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://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych i zebranych w 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Numer referencyjny: DZP 3320.74.20

II.1.2) Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Usługa polegająca na odbiorze (załadunku), transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i 
weterynaryjnych wytworzonych i zebranych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża 
Jana Pawła II w Zamościu o kodach i rodzajach odpadów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10). Szacunkowa maksymalna ilość 
odpadów wyniesie – 695 600 kg.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa polegająca na odbiorze (załadunku), transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i 
weterynaryjnych wytworzonych i zebranych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża 
Jana Pawła II w Zamościu o kodach i rodzajach odpadów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) w następujących ilościach:
a) kod 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 0103) – 100 kg;
b) kod 18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z 
wyłączeniem 18 01 03) – 5 000 kg;
c) kod 18 01 03* – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 
inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 
wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, 
podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 – 500 000 kg;
d) kod 18 01 04 – inne odpady niż wymienione w 18 01 03 – 180 000 kg;
e) kod 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne – 1 200 kg;
f) kod 18 01 08* – leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 7 000 kg;
g) kod 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08* – 300 kg;
h) kod 18 02 02* – inne odpady weterynaryjne, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt – 2 000 kg.
Szacunkowa, maksymalna ilość odpadów wyniesie – 695 600 kg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych zero 
groszy) za całość przedmiotu zamówienia.

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:
Wykonawca musi mieć uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. transportu 
i unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych we wskazanej w ofercie instalacji.
Na potwierdzenie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej – Wykonawca składa 
dokument potwierdzający posiadanie wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa, 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów (lub zezwolenie zintegrowane) wydane przez właściwy organ. 
Zezwolenia, decyzje muszą być ważne przez okres realizacji zamówienia (jeżeli zezwolenie, decyzja nie będzie 
obejmować pełnego okresu realizacji zamówienia Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia, że 
po uzyskaniu przedłużenia zezwolenia, decyzji niezwłocznie przedstawi ją Zamawiającemu).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema pojazdami o załadunku minimum 1 000 kg każdy 
spełniającymi wymagania, o których mowa w ustawie z 19.8.2011 o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 154).
Na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej – Wykonawca składa wykaz pojazdów z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi pojazdami. W wykazie muszą być wymienione co najmniej trzy pojazdy 
o załadunku minimum 1 000 kg każdy spełniające wymagania, o których mowa w ustawie z 19.08.2011 o 
przewozie towarów niebezpiecznych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środę, piątek w godz. 
7.00–15.00. Odbiór odpadów będzie się odbywał w obecności pracownika Zamawiającego z pomieszczenia 
magazynowania odpadów znajdującego się na terenie Szpitala. W przypadku świąt lub dni ustawowo wolnych 
od pracy przypadających na dni odbioru (poniedziałek, środa, piątek) Wykonawca zapewni odbiór odpadów w 
pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu świątecznym lub ustawowo wolnym od pracy.

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
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Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 10:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „Oferta Wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru integralnej części SIWZ).
2. Oferta cenowa sporządzona w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 13 i 
zawierająca wszystkie elementy, o których w nich mowa dla danego zadania oddzielnie.
3. Opis sposobu realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia. Opis sposobu realizacji usługi musi 
uwzględniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych odbywać 
się będzie w spalarni odpadów położonej w .... (podać adres instalacji) w województwie ............ (podać 
województwo), tj. w odległości .... km od siedziby Zamawiającego (odległość należy ustalić jako najkrótszą trasę 
wg mapy Google) oraz, że spalarnia na dzień złożenia oferty jest czynna i posiada wolne moce przerobowe 
pozwalające w całości unieszkodliwić odpady odebrane od Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji, o których mowa wyżej w pkt 1–4 spowoduje 
odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
Inne wymagane dokumenty: dowód wniesienia wadium.
Dokumenty o oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego są określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02 - 676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 
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Pzp albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o 
zamówieniu, 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 internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 
1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie prześle 
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: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2020
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