
Szpital Powiatowy w Chrzanowie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 541715-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, krajowy numer identyfikacyjny

31010800000, ul. ul. Topolowa 16 , 32500 Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032

6247777, 6247034, e-mail dzp@spch.home.pl, faks 032 6239428, 6247032.

Adres strony internetowej (URL): www.szpital-chrzanow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Szpital Powiatowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.szpital-chrzanow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy przesłać lub złożyć w Szpitalu

Powiatowym w Chrzanowie na Dzienniku Podawczym (pawilon D, 2 piętro)

Adres:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i utylizacja odpadów

medycznych

Numer referencyjny: 39/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych ze

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz z wyszczególnionych podstacji Pogotowia Ratowniczego

zlokalizowanych w Trzebini, Libiążu i Wygiełzowie (gm. Babice). Odpady z diagnozowania, leczenia i

profilaktyki medycznej - podgrupa 18 01 (w tym 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01

09*) w ilości 117 Mg/12 miesięcy

II.5) Główny kod CPV: 90524400-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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90513300-9

90524000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

12

II.9) Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie odbioru,

transportu i unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach. 2. Odbiór odpadów medycznych będzie następował na podstawie „karty

przekazania odpadów” wystawionej przez odbiorcę i podpisanej przez przedstawiciela Zamawiającego.

Dokument powinien być zgodny ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z

dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów i dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

(Dz. U. z 2014r., poz 1973). 3. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy wagę do ważenia

odpadów medycznych, która zostanie umieszczona w magazynie tymczasowego przechowywania
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odpadów medycznych (punkt 0). Waga ma być dostarczona w pierwszym dniu obowiązywania umowy.

Waga ma być platformowa, nierdzewna, odporna na wodę, detergenty i środki dezynfekcyjne. Do

ważenia odpadów w workach. Legalizowana. Wymiary: 50cm x 40cm +/- 5cm. Zakres ważenia 150kg,

dokładność 50g. Czytnik wagi umieszczony na słupku. 4. Wymagania dotyczące realizacji

przedmiotowej usługi: a) ZASADA BLISKOŚCI zgodnie z Art. 20 ustawy o odpadach [Przetwarzanie

odpadów w miejscu ich powstania] Art. 20, pkt.1. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów

postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania.

Art. 20 , pkt.2. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się,

uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o

której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub

technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być

przetworzone. Art. 20 , pkt.3. Zakazuje się: 1) stosowania komunalnych osadów ściekowych, 2)

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych - poza

obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Art. 20, pkt. 4. Zakazuje się przywozu na

obszar województwa odpadów, o których mowa w ust. 3, wytworzonych poza obszarem tego

województwa, do celów, o których mowa w ust. 3. Art. 20 ,pkt.6. … Dopuszcza się unieszkodliwienie

zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa

innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku

instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące

instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. b) METODA UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW:

Zgodnie z art. 95 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - zakaźne odpady medyczne

unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje

się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów. c) POTWIERDZENIE

UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW: W oparciu o art. 95 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach Zamawiający wymaga aby posiadacz odpadów tj. Wykonawca wydawał Zamawiającemu

wraz z fakturą dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych przez termiczne

przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc. 5. Zamawiający wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących

przedmiotową usługę, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z późn. zm.) -

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

kierowanie (przewóz), załadunek, rozładunek, unieszkodliwianie odpadów medycznych. 6.

Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP tj.: a)
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ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz 21) - zezwolenie na transport

odpadów objętych przedmiotem zamówienia, - zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów w zakresie

odpadów objętych przedmiotem zamówienia. b) ustawa z dn. 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o

odpadach oraz niektórych innych ustaw. c) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 05 października

2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, d) rozporządzenie

Ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na

potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014r., poz 1973), e) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) f) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie

towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 169) g) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200) 7. Zamawiający wymaga: etykiety samoprzylepne zgodnie z

§6.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu

postępowania z odpadami medycznymi. Zamawiający wraz z każdą miesięczną fakturą wymaga

dostarczenia 4000 etykiet samoprzylepnych. Minimalna wielkość etykiety 3cm x 5,5cm. 8.

Wykonawca zobowiązuje się do: a. podstawienia czystych (umytych i zdezynfekowanych) kontenerów

jezdnych – na odpady medyczne oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości 20 szt.

o rozmiarach: szerokość 80 cm, długość 130 cm, wysokość min.115 cm, z zamykaną uchylną pokrywą;

(cena dzierżawy kontenerów wliczona będzie w usługę o której mowa w §1); nie dopuszcza się mycia

pojemników na terenie szpitala. Szpital nie zapewnia pomieszczenia i środków do mycia i dezynfekcji

kontenerów. b. odbierania pełnych kontenerów wraz z zgromadzonymi odpadami z chłodni do miejsca

utylizacji i pozostawienie czystych kontenerów u Zamawiającego - przekładanie, przesypywanie

odpadów jest niezgodne z zasadami BHP. c. dostarczania specjalistycznych jednorazowych

pojemników i opakowań na odpady w ilości zabezpieczającej potrzeby zamawiającego( w tym ok. 350

pojemników 5l, ok. 80 pojemników 1 l i ok. 50 pojemników 60 l). Cena pojemników i opakowań

wliczona będzie w usługę, o której mowa w §1. 9. Wymiana przez Wykonawcę pojemników, o których

mowa w ust. 1 następować będzie wg następującego harmonogramu: odbiór trzy razy w tygodniu, tj. w

poniedziałek, środę i piątek każdego tygodnia. 10. Załadunek odpadów dokonywany będzie przez

pracowników Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego w godz. 7:00 –

13:00, łącznie z ważeniem na wadze Wykonawcy będącej na wyposażeniu samochodu. 11.

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

zgodne z wymaganiami, o których mowa w art.22 Kodeksu Pracy osoby wykonujące następujące

niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia czynności tj. kierowanie (przewóz), załadunek,

rozładunek, unieszkodliwianie odpadów medycznych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej Zamawiający wymaga: - posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie

objętym zamówieniem publicznym (zezwolenie na odbiór, transport, utylizację odpadów

medycznych) i dysponuje instalacją do unieszkodliwiania odpadów na terenie Województwa

Małopolskiego.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga: –

posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga: -

wykazania się usługami wykonanymi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanymi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi wykazać się co najmniej jedną usługą o

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0cdea8...

8 z 17 2018-04-18 10:12



wartości min. 150.000,00 zł brutto, polegającą na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów

medycznych (wzór w załączeniu).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2) Zamawiający informuje, że

celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, stosuje postanowienia art. 26 ust. 2f ustawy
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dla w/w dokumentów. Dokument należy złożyć wraz z wnioskiem. 3) Zgodnie z art. 24 ust. 11

ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 57 ust. 1

lub art. 60 d ust. 1 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) uprawnienia w formie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwowy dla Wykonawcy

na prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport i unieszkodliwianie odpadów będących

przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz.

21) i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) wraz z

przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w.w. ustaw. 2) polisy lub innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.

150 000,00 zł. 3) oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu odpowiedniej spalarni odpadów

medycznych na terenie Województwa Małopolskiego (dotyczy Wykonawcy posiadającego własną

spalarnię) lub kserokopię umowy ze spalarnią mającą siedzibę na terenie Województwa

Małopolskiego (dotyczy Wykonawcy nie posiadającego własnej spalarni)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykonawca

musi wykazać się co najmniej jedną usługą o wartości min. 150.000,00 zł brutto, polegającą na

odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych. 2) dowody określające czy usługi określone

w pkt. 1 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
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są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Każdy z Wykonawców chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej zobowiązany jest złożyć

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w formie formularza zgodnie z

przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, 2)

aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - o braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie art.22

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 4) login uzyskany podczas rejestracji na platformie licytacji

elektronicznych UZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie
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Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
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Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

1. Warunkiem uczestnictwa Wykonawcy w licytacji, jest dokonanie rejestracji na portalu Licytacji

Elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych (www.licytacje.uzp.gov.pl). Rejestracji dokonuje

Wykonawca samodzielnie. Informacje wpisane w toku rejestracji mogą być poprawione na każdym

etapie, poprzez wybór zakładki: „Ustawienia konta”. 2. Rejestracji należy dokonać przed upływem

terminu składania wniosków, gdyż wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu login uzyskany podczas rejestracji. Identyfikacja wykonawców podczas licytacji

odbywać się będzie wyłącznie przy pomocy Loginu 3. Minimalne wymagania techniczne urządzeń

informatycznych są dostępne na stronie internetowej, na której będzie prowadzona licytacja

www.licytacje.uzp.gov.pl , które na dzień przygotowania niniejszego ogłoszenia były następujące:

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet

Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

1. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy

Licytacji Elektronicznych UZP przekazywanie wniosków, oświadczeń i innych informacji odbywa

się drogą elektroniczną, zgodnie z art. 77 ustawy – Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem

w/w platformy – od otwarcia do zamknięcia licytacji. Poza w/w platformą przekazywane są wnioski

o dopuszczenie do udziału w licytacji, zaproszenia do składania ofert oraz oświadczenie o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy
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kapitałowej. 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wymagają dla swej

ważności formy pisemnej. 3. Zaproszenia do składania ofert przesyłane będą do wykonawców w

formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku. 4. Minimalne postąpienie w licytacji

wynosi 500zł. 5. Ceny ofert podawane przez wykonawców podczas licytacji muszą być cenami

brutto zawierającymi podatek VAT, podanymi z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi

być podana jako cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w

opisie przedmiotu zamówienia.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja jednoetapowa Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: 2018-04-27 godzina: 10:00:00

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Rozpoczęcie licytacji nastąpi w terminie 5 dni po terminie przekazania zaproszeń Wykonawcom

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Zakończenie licytacji: licytacja ulegnie zakończeniu (zamknięciu) w czasie 60min po ostatnim

złożonym postąpieniu.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. Wykonawca, który wygra licytację, będzie

zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie zgodna z załączonym do ogłoszenia wzorem

umowy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-27, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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