
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital.sosnowiec.pl

Sosnowiec: USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I

UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZAN YCH

W OBIEKTACH SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 88286 - 2016; data zamieszczenia:  14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj.

śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  USŁUGA SUKCESYWNEGO ODBIORU, WYWOZU I

UTYLIZACJI LUB ODZYSKU ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W OBIEKTACH

SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.1 Przedmiotem zamówienia jest

usługa sukcesywnego odbioru, wywozu, utylizacji i odzysku (których odzysk jest dopuszczalny) odpadów

medycznych wytwarzanych w obiektach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. zlokalizowanych w

Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 i Zegadłowicza 3 o kodach 18 01 01,18 01 02*,18 01 03,* 18 01 04, 18 01 06*, 18

01 09. Zamówienie składa się z 2 części tzw. Pakietów: Pakiet nr 1 - usługa sukcesywnego odbioru, wywozu i

utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 02*,18 01 03*, 18 01 09 o łącznej ilości: zamówienie podstawowe

- 99 096 kg, opcja - 49 896 kg, Pakiet nr 2 - usługa sukcesywnego odbioru, wywozu i odzysku odpadów

medycznych o kodzie 18 01 04, 18 01 01, 18 01 06*, których odzysk jest dopuszczalny, o łącznej ilości:

zamówienie podstawowe - 2 497 kg, opcja - 2 497 kg. Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem prawa

opcji. Prawem opcji jest moŜliwość realizowania w ramach niniejszego zamówienia większej ilości usług

określonych w SIWZ. W ramach opcji Zamawiający wykazał, odpady i ich ilości, które mogą być realizowane
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dodatkowo, a Wykonawca zrealizuje je we wskazanych ilościach i cenach jednostkowych określonych w

formularzu asortymentowo-cenowym, w terminie realizacji umowy. Zamawiający zrealizuje ilości podstawowe, a

pozostałe ilości określone jako opcja będą realizowane w ilości dostosowanej do rzeczywistych potrzeb

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe realizacja zakresu maksymalnego zamówienia (z prawem

opcji) stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego moŜe, ale nie musi skorzystać. Warunkiem uruchomienia

prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o Ŝądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez

Zamawiającego jako prawo opcji..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.52.40.00-6, 90.52.44.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu nr 1 w wysokości 13

000,00 zł 2.W zakresie Pakietu nr 2 Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania, tj. posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru,

transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym

zakresie - uwzględniające, co najmniej wszystkie kody odpadów stanowiących przedmiot zamówienia.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące posiadania

wiedzy i doświadczenia: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji

przedmiotu zamówienia, będzie uwaŜany za spełniony, jeŜeli Wykonawca oświadczy, Ŝe wykonał lub
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wykonuje usługę polegającą na odbiorze, wywozie i utylizacji lub odzysku odpadów medycznych na

kwotę brutto, co najmniej: Pakiet nr 1 - 220 000,00 zł (słownie: dwieściedwadzieściatysięcy złotych),

Pakiet nr 2 - 7 000,00 zł ( słownie siedemtysięcy złotych), z naleŜytą starannością w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w

tym okresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem

technicznym. 1) Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca oświadczy, Ŝe: - dysponuje

środkami transportu umoŜliwiającymi wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów medycznych, tj.

dysponuje co najmniej dwoma samochodami przystosowanymi do transportu danego rodzaju odpadów

zgodnie z obowiązującymi przepisami przy transporcie odpadów niebezpiecznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje

osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje

i doświadczenie zawodowe, tj. co najmniej jedna osoba (kierowca pojazdu lub inna osoba przewoŜąca

towary niebezpieczne), który odbył szkolenie dla osób przewoŜących odpady niebezpieczne i posiada

waŜne zaświadczenie ADR (zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych Dz.U. z 2011r, nr 277, 1367).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy
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przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:

inne dokumenty

oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin odbioru odpadów w trybie pilnym - 5

IV.2.2)
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przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

I ZMIANY WYNAGRODZENIA 1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 1.1

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę uregulowanego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami); 1.2 zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez

Wykonawcę - zastosowanie mają zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy,

określone w ust. 2-8. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.

3. Wykonawca moŜe przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w

dniu wejścia w Ŝycie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać

propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty

niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: a) przyjęte przez Wykonawcę

zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz załoŜenia co do wysokości dotychczasowych oraz

przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych załoŜeń -

takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b) wykazanie

wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, c)

szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. W terminie 1

miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawcy o jego

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub

kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku

Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 6.

W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu

uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 7. Zamawiający moŜe

przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany

umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 8. Przed przekazaniem wniosku, o

którym mowa w ust. 7, Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie

wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem)

niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na
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koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę

wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się

odpowiednio, z tym, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany w kaŜdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w

terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 9. W przypadku niewykonania lub

nienaleŜytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia

umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 10. Wartość umowy, o której mowa w § 6 ust. 1

moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych

korzystnych dla Zamawiającego. 11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie,

przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 12. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej

waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki

tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 13. Zmiana będzie dotyczyć wyłącznie

tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona

stawka podatku. 14. Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności

zapłaty Wykonawcy ceny wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. II. Strony dopuszczają zmiany

w umowie w zakresie: a) sposobu konfekcjonowania b) częstości odbioru odpadów w przypadku zwiększenia lub

zmniejszenia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego, c) ilości uŜyczanych kontenerów oraz ich pojemności, d)

zmiany danych Stron ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjnej), e) zmian organizacyjnych

Zamawiającego powodujących, iŜ wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, PowyŜsze

zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyŜszeniem cen jednostkowych i być

niekorzystne dla Zamawiającego. ObniŜenie cen jednostkowych i wartości umowy jest dopuszczalne

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.szpital.sosnowiec.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Sosnowiecki Szpital Miejski sp.

z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, Dział Zamóień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.05.2016

godzina 10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, sekretariat (III

piętro).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=88...
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