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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
Krosno
38-400
Polska
Osoba do kontaktów: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Tel.:  +48 134978497
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl 
Faks:  +48 134978497
Kod NUTS: PL323
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krosno.med.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.krosno.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
ul. Korczyńska 57
Krosno
38-400
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Mendocha
Tel.:  +48 134378216
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl 
Faks:  +48 134378216
Kod NUTS: PL323
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krosno.med.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:

mailto:sezam.szpital@krosno.med.pl
www.krosno.med.pl
www.krosno.med.pl
mailto:sezam.szpital@krosno.med.pl
http://www.krosno.med.pl
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Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych
Numer referencyjny: EZ/215/11/2017

II.1.2) Główny kod CPV
90520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu
odpadów medycznych niebezpiecznych z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i ul. Grodzkiej 45, których szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do
SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
90524000
90511000
90512000
90500000
90400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL323
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i
ul. Grodzkiej 45

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług polegających na odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu
odpadów medycznych niebezpiecznych z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i ul. Grodzkiej 45, których szczegółowy opis zawiera zał. nr 2 do
SIWZ.
Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wykonawcę obejmuje:
1. Opróżnianie magazynu przy ulicy Korczyńskiej 57 nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na zgłoszenie
telefoniczne.
2. Opróżnianie magazynu przy ulicy Grodzkiej 45 nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na zgłoszenie
telefoniczne.
3. Transport odpadów pojazdem specjalistycznym do miejsca składowania
i unieszkodliwiania.
4. Odbiór odpadów na „CITO” następował będzie w dniu przekazania zgłoszenia telefonicznego przez
pracownika Sekcji Administracyjno – Gospodarczej. Zgłoszenie nie może nastąpić później niż do godziny 11:00.
5. Wykonawca będzie realizował Usługi przy użyciu własnego sprzętu, środków transportu
i urządzeń do tego celu przystosowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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6. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na wykonanie usług związanych
z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania druku potwierdzającego unieszkodliwienia odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
8. Zamawiający zobowiązuje się do gromadzenia odpadów w workach foliowych
w magazynie oraz zapewnia dojazd i dojście do magazynu.
9. Do pozycji nr 2 załącznika nr 1 do wniosku na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie Wykonawca zobowiązuje się
dostarczać pojemniki o pojemności 20 i 60 litrów wraz
z pokrywą zamknięcia, do siedziby Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez
Zamawiającego.
Pojemniki 60 l – około 450 szt. na 24 miesięcy (ul. Korczyńska 57)
Pojemniki 20 l – około 342 szt. na 24 miesięcy (ul. Grodzka 45)
Ilości pojemników mogą zostać zwiększone, w przypadku zwiększenia się ilości odpadów pochodzących z
żywienia pacjentów.
10. Zgodnie z art. 29 ust.3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę wszystkich osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Ustalenie wymiaru zatrudnienia zamawiający zostawia w gestii wykonawcy, z tym zastrzeżeniem , że
Zamawiający wymaga, aby zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający ma prawo , w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o
przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby. Wykonawca ma obowiązek przedstawić
żądane dokumenty , w każdym przypadku nie najpóźniej niż w terminie 5 dni roboczych od przesłania wezwania
przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40

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

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

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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1) Zezwolenie na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

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:

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: 22/03/2017
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.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Dział
Zamówień Publicznych pokój 103

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

