
 

Sosnowiec: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medyc znych  

Numer ogłoszenia: 197052 - 2010; data zamieszczenia : 06.07.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 

Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2964219, 3630479, faks 32 2964219, 2635719. 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów 

medycznych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych wytwarzanych w obiektach Szpitala Miejskiego w 

Sosnowcu, zlokalizowanych w Sosnowcu przy ulicy: Szpitalnej 1, Zegadłowicza 3, 3 Maja 33. 2. 

Szacunkowa miesięczna ilość wytwarzanych odpadów to 3100 kg o kodach: 18 01 01 narzędzia 

chirurgiczne, 18 01 02 części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty słuŜące do jej 

przechowywania, 18 01 03 inne odpady, które zawierają Ŝywe 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, Ŝe wywołują choroby u ludzi i zwierząt, 18 01 04 inne 

odpady nie wymienione pod kodem 18 01 03, 18 01 06 chemikalia w tym odczynniki chemiczne 

zawierające substancje niebezpieczne. 3. Wykonawca będzie odbierał odpady w godzinach od 7:30 do 

14:00 4. Usługa będzie wykonywana z częstotliwością: - nie rzadziej niŜ jeden raz w tygodniu z obiektu 

zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1; - nie rzadziej niŜ co 48 godzin z obiektów zlokalizowanych przy ul. 

Zegadłowicza 3 i ul. 3 Maja 33. 5. Odpady z obiektu przy ul. 3 Maja 33 będą odbierane do czasu istnienia 

tam oddziału tj. do ok. końca października. 6. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość w uzasadnionych 

przypadkach, sporadycznie odbiór odpadów na telefoniczne wezwanie Zamawiającego. 7. Obowiązkiem 

Wykonawcy będzie dostarczenie kontenerów opatrzonych napisem odpady medyczne zakaźne oraz inne 
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odpady medyczne w ilościach: - 3 szt. o pojemności ok. 660 ÷1100 l (długość lub szerokość kontenera nie 

moŜe przekraczać 85 cm) do obiektu przy ulicy Zegadłowicza 3 o długości lub szerokości nie 

przekraczającej 85 cm, - 3 szt. o pojemności ok. 1100 l do obiektu przy ulicy Szpitalnej 1, - 2 szt. o 

pojemności ok. 660 l do obiektu przy ulicy 3 Maja 33 (o długości lub szerokości kontenera mieszczącej się 

w 80 cm otworze drzwiowym). Wraz z przeniesieniem oddziałów zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 33 do 

obiektu przy ul. Zegadłowicza 3 Wykonawca przemieści pojemniki do magazynu odpadów zlokalizowanych 

przy ul. Zegadłowicza 3. 8. Wykonawca będzie zobowiązany kaŜdorazowo do wymiany kontenerów z 

odpadami na kontenery czyste, wydezynfekowane, opatrzone napisem odpady medyczne. Przy wymianie 

kontenerów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zawierające datę 

dezynfekcji, rodzaj uŜytego środka dezynfekcyjnego oraz imię i nazwisko pracownika Wykonawcy 

odpowiedzialnego za wykonanie powyŜszych czynności. 9. Wywóz odpadów będzie potwierdzany przez 

kartę przekazania odpadów, podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego, opatrzoną datą usługi 

wraz z wyszczególnieniem ilości odbieranych odpadów (określonych stosownym kodem) ustalonej na 

podstawie wagi. 10. Wykonawca złoŜy pisemne oświadczenie, Ŝe usługa będzie realizowana w sposób 

zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne: - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001r. o odpadach tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251. - Ustawa o transporcie drogowym z dnia 

6 września 2001r. tekst jednolity Dz.U z 2007r. Nr 125 poz. 874.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.52.44.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA 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  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie złoŜonego dokumentu - aktualnej decyzji wydanej przez upowaŜniony organ 

zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotowym zamówieniem i na podstawie oświadczenia 

w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie oświadczenia w/g załącznika nr 2 do SIWZ 

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 spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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

Polskiej, przedkłada: 

Page 3 of 5

2010-07-06http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=197052&rok=20...



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.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Cena usługi moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku 

korzystnych zmian dla Zamawiającego 

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:  Samodzielny Publiczny 

Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  02.08.2010 

godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1 (sekretariat). 

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 
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