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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72  

70-111 Szczecin 

 

ZP/220/40/17 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.spsk2-szczecin.pl 

 

16/08/2017    S155    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   
 

Polska-Szczecin: Usługi wywozu odpadów 

2017/S 155-322034 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Usługi 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie 
000288900 
al. Powstańców Wielkopolskich 72 
Szczecin 
70-111 
Polska 
Osoba do kontaktów: Katarzyna Rogiewicz 
Tel.: +48 914661088 
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 
Faks: +48 914661113 
Kod NUTS: PL424 
Adresy internetowe:  

Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl  

I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem: www.spsk2-szczecin.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany 
powyżej 
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 odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpa dów medycznych o kodach 
180102, 180103, 180106, 180108, 180109 oraz 180104.  
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Numer referencyjny: ZP/220/40/17 
II.1.2)Główny kod CPV 
90511000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Usługi 
II.1.4)Krótki opis:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania, tran sportu i unieszkodliwiania 
odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180106,  180108, 180109 oraz 180104 z 
terenu SPSK-2 w Szczecinie. Opis przedmiotu zamówie nia oraz szacunkowe ilo ści 
odpadów w podziale na ich rodzaj zawiera formularz cen jednostkowych, stanowi ący 
zał ącznik nr 4 do formularza oferty. Ilo ści odpadów okre ślone w formularzu cen 
jednostkowych stanowi ącym zał ącznik nr 4 do oferty maj ą charakter orientacyjny i 
Zamawiaj ący realizuj ąc zamówienie b ędzie miał prawo przekaza ć do wywozu mniejsz ą 
ilo ści odpadów, z tym, że nie mniej ni ż 60 % ilo ści podanej formularzu cen 
jednostkowych. Przekazanie mniejszej ilo ści odpadów pozostaje bez wpływu na 
wysoko ść cen jednostkowych. SIWZ zawiera wymagania wynikaj ące z PZP art. 29 3a. 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia s ą okre ślone w Rozdziale II SIWZ 
„Wymagania dot. przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji”. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 4 112 752.50 PLN 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2 
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medyc znych o kodach 180102, 
180103, 180106, 180108, 180109 

Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
90511000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba zamawiaj ącego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Szacunkowa ł ączna ilo ść odpadów uj ętych w zadaniu nr 1 wynosi 848.250 kg przez 
okres 36 miesi ęcy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zosta ły okre ślone w 
Rozdziale II SIWZ. 

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: 3 876 502.50 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 36 
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 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
Kryteria oceny: cena brutto – 60 %, termin płatno ści – 40 %. Wymagane wadium: na 
zadanie nr 1: 4 000 PLN. Poza mo żliwo ści ą zmiany umowy na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt 2 – 6 Pzp, zmiana umowy w stosunku do tr eści oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy mo żliwa w przypadkach okre ślonych w § 17 umowy 
na zad. 1. 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medyc znych o kodzie 180104 

Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
90511000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba zamawiaj ącego. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Szacunkowa ilo ść odpadów medycznych o kodzie 180104 wynosi 105 pras okontenerów o 
pojemno ści 10 m³ ka żdy, to jest 1.050 m³ po sprasowaniu. Szczegółowe wa runki 
realizacji zamówienia s ą okre ślone w Rozdziale II SIWZ. 

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: 236 250.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w miesiącach: 36 
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 
Kryteria oceny: cena brutto 60 %, termin płatno ści 40 %. Wymagane wadium: na 
zadanie nr 2: 300 PLN. 7. Poza mo żliwo ści ą zmiany umowy na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt 2 – 6 Pzp, zmiana umowy w stosunku do tr eści oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy mo żliwa w przypadkach okre ślonych w § 16 umowy 
na zad. 2. 

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:  
W tym zakresie Zamawiaj ący wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie 
wła ściwego organu na prowadzenie działalno ści gospodarczej w zakresie obj ętym 
przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(Dz.U.2016.1987 t.j. z dn. 2016.12.09) – ocena speł nienia tego warunku b ędzie 
dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ. 
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III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
W tym zakresie Zamawiaj ący wymaga, aby Wykonawca wykazał wysoko ść posiadanych 
środków finansowych b ądź zdolno ść kredytow ą na kwot ę nie mniejsz ą ni ż: 

— dla zadania nr 1: 233 000 PLN, 

— dla zadania nr 2: 14 500 PLN. 

W przypadku składania oferty na wi ęcej ni ż jedno zadanie Zamawiaj ący dopuszcza, 
aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych b ądź zdolno ść kredytow ą na 
kwot ę nie mniejsz ą ni ż suma warto ści okre ślonych dla zada ń, których dotyczy 
oferta. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
W tym zakresie Zamawiaj ący wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywa nie 
co najmniej jednej usługi głównej, odpowiadaj ącej swoim zakresem usłudze 
stanowi ącej przedmiot zamówienia w danym zadaniu i obejmuj ącej wszystkie rodzaje 
odpadów, które stanowi ą przedmiot zamówienia w zadaniu. Minimalny poziom 
wymagań: 

— dla zadania nr 1: minimum 100.000 kg – usługa zre alizowana w terminie nie 
krótszym ni ż 12 miesi ęcy, 

— dla zadania nr 2: minimum 300 m3 lub 63.000 kg – usługa zrealizowana w 
terminie nie krótszym ni ż 12 miesi ęcy. 

W przypadku zamówienia b ędącego w trakcie realizacji, warunek dotycz ący rocznej 
wielko ści zamówienia oraz minimalnego okresu realizacji po winien by ć spełniony 
przed upływem terminu składania oferty. 

Jeśli Wykonawca składa ofert ę na oba zadania, mo że wykaza ć spełnianie warunku 
posiadania zdolno ści technicznej lub zawodowej wykazuj ąc jedn ą usług ę główn ą dla 
obu zada ń, pod warunkiem, że usługa ta b ędzie obejmowa ć zarówno odpady o kodach 
180102, 180103, 180106, 180108, 180109 w rocznej il ości minimum 100.000 kg, jak 
i odpady o kodzie 180104 w rocznej ilo ści minimum 300 m³ lub 63.000 kg – tre ść 
referencji winna potwierdza ć to jednoznacznie, zarówno w zakresie kodów odpadów , 
jak i ich ilo ści. 

Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku p osiadania zdolno ści 
technicznej lub zawodowej dla danego zadania w ten sposób, że dopiero ł ączna 
warto ść dwóch lub wi ększej ilo ści dostaw głównych b ędzie odpowiadała warto ści 
wymaganej dla danego zadania. 

W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona do stawa główna obejmuj ąca 
zakres rzeczowy szerszy ani żeli wymagany przez Zamawiaj ącego, Wykonawca 
zobowi ązany jest wyszczególni ć warto ść, przedmiot i dat ę wykonania tej cz ęści 
dostawy, która odpowiada rodzajowi i warto ści okre ślonej przez Zamawiaj ącego. 

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:  
Warunki realizacji umowy zawarte w Rozdziale II SIW Z. 

 
 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Procedura otwarta 
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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: 21/09/2017 
Czas lokalny: 12:30 
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: 21/09/2017 
Czas lokalny: 13:00 
Miejsce:  
Oferty nale ży składa ć w siedzibie Zamawiaj ącego w pokoju nr 13 (Sekretariat), 
budynek C (bud. administracyjny). Termin składania ofert upływa dnia 21.9.2017 
r. o godz. 12:30. Otwarcie ofert nast ąpi w dniu 21.9.2017 r. o godz. 13:00 w 
siedzibie Zamawiaj ącego, w Dziale Zamówie ń Publicznych, budynek Działu 
Technicznego (M), pok. nr 11. 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  
Wszyscy zainteresowani. 

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: 
Zamawiaj ący zastosuje procedur ę z art. 24 aa) Pzp i najpierw dokona oceny ofert, 
a nast ępnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została o ceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
post ępowaniu. Zamawiaj ący mo że odst ąpi ć od stosowania procedury z art. 24 aa) 
Pzp, gdy oceniaj ąc stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedu ry za 
niecelowe. 

VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl  

 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
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VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie 
odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17 a 
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: 
11/08/2017 
 

 

 

 

 

…………………….………………….. 

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 


