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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1 
41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054 
NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 296 42 19 
Fax (032) 263 57 19 
www.szpital.sosnowiec.pl 
zam-publ@szpital-zagorze.sosnowiec.pl 
zam.publ@szpital-zagorze.sosnowiec.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  
zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, wywozu ( transportu )  i 
utylizacji odpadów szpitalnych, wytwarzanych w ilości średnio miesięcznie 3200 kg w 
obiektach Zamawiającego, zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1, ul. 
Zegadłowicza 3 i ul. 3 Maja 33. 

1.1 Przedmiot zamówienia będzie obejmował odpady  wytwarzane przez Zamawiającego 
wyszczególnione poniŜej: 

Odpady medyczne o kodach: 
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, 
18 01 04 narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, 
18 01 06 chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje 

niebezpieczne, 
18 01 08 leki cytostatyczne i cytotoksyczne. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wyposaŜenia na własny koszt, obiektów 
Zamawiającego, w pojemniki do gromadzenia odpadów w ilości: 
po 2 sztuki pojemników (kontenerów) o pojemności po 2,5 m3 w obiektach 
zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 

3. Usługa będzie wykonywana z częstotliwością: 
a) nie rzadziej niŜ jeden raz w tygodniu z obiektu zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1; 
b) trzy razy w tygodniu z obiektów zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 1 i                   

ul. 3 Maja 33,  
w dniach ustalonych z Kierownikiem Działu Administracyjno Gospodarczego oraz 
incydentalnie na telefoniczne zgłoszenie. 

4. Odbiór odpadów odbywał się będzie w godzinach od 800 ÷ 1500  w obecności 
pracownika Zamawiającego. 

5. Przy kaŜdorazowym odbiorze odpadów, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
wypełniony dokument obrotu odpadami szpitalnymi, wg wzoru opartego na aktualnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

6. Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie, między innymi: 

a) Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001r. (Dz.U z 2007r. Nr 39 poz. 251 ) i 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów. 

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczenia 
sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 104 z póŜn. zm.) 

b) Ustawa z dnia 28 listopada 2002r. o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych (Dz.U Nr 199 z 2002r. poz. 1671 z poźn. zm )  
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7. Termin płatności :  do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionego oryginału faktury. 

III. Termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w terminie do 12 miesięcy od 
daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy. 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy 
zastosowaniu zasady „spełnia/nie spełnia”. 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji 
zamówienia  

1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, naleŜy przedłoŜyć 
następujące dokumenty: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b)  Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach 
z dnia 27.04.2001r (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251); 

c) oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

- Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2006r. Nr 87, poz. 605). 

2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

4. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego naleŜy:  
- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
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5. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w 
szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna 
zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

     Warunki udziału w postępowaniu, których spełnienie jest wymagane od kaŜdego 
uczestnika konsorcjum oddzielnie: 

KaŜdy z członków konsorcjum musi udokumentować, Ŝe posiada uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu, a więc 
warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.   

Dotyczy oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 1a, 1c. 

Warunki udziału w postępowaniu, łącznie wymagane od wykonawców wspólnie 
składających ofertę: 

Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być 
spełnione przez jednego z Wykonawców albo Wykonawców łącznie.  

Dotyczy oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 1b, 

6.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty – Pełnomocnictwo naleŜy dołączyć do oferty 
tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze 
lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

     Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza. 

7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę / osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy : 
-   formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 
-   formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ. 

 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1  mogą być przedstawione w formie oryginału albo 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo 
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 7 sporządzone były zgodnie z 
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1 i  
2 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 

VI. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.  

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za 
pomocą e-maila, strony internetowej, oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą 
elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 
Wybrany przez Zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz wszelkich informacji nie ogranicza konkurencji, dlatego 
dopuszczalna jest forma pisemna. 

 
2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego 
na mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 
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Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień 
Publicznych 

e – mail: zam-publ@szpital-zagorze.sosnowiec.pl, 
e – mail: zam.publ@szpital-zagorze.sosnowiec.pl 

tel. (032) 296-42-98,  fax: (032) 263-57-19 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 
składającymi się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w nin. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na całość przedmiotu 
zamówienia. 

3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W 
przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 
Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub 

osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna 
być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub 
opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć 
przetłumaczone na język polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna 
stanowić jedną całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć z sobą (np. zszyć, spiąć, 
zbindować). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez 
osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 

 „Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na odbiór, wywóz (transport) i utylizację odpadów 
szpitalnych. ZP/25/2008 

Nie otwierać przed: 21.08.2008r.,  godz. 10.30”.  

Koperta powinna  zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

11. Wycofanie oferty lub jej zmiana: 
a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod 

warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

b) Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej 
kolejności i nie będą otwierane. 

c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych 
zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „zmiana”. 

d) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

IX. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
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X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty  naleŜy złoŜyć w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 
Sekretariat (III piętro ) do dnia 21.08.2008 r. do godz. 1000 . 

2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 21.08.2008 r. o godzinie 1030 w 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sala konferencyjna (III piętro ) 
Otwarcie ofert jest jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).  
2. Cena ofertowa wyliczona będzie w sposób zamieszczony w tabeli Formularza 

ofertowego. 
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
4. Ceny jednostkowe, cena łączna oraz podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc 

po przecinku. 
5. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich. 

 

XII. Sposób oceny ofert 

Cena  – 100% 
 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniŜsza spośród badanych ofert 
Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik 
P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną. 

XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

XIV. Pozostałe reguły postępowania 

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 
dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 

67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp. 
 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego  
Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI, rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). 
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ZP/25/2008 
Załącznik nr 1 
 
 
………………………………………                                                                                                                                     
   (pieczęć firmowa ) 
 
     Formularz oferty 
 
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................... 

z siedzibą w .......................................................................................... 

adres Wykonawcy .................................................................................. 

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji ...................................... 

............................................................................................................. 

Regon ........................................................... NIP ......................................... 

telefon:...............................................fax: ............................................................ 

e–mail................................................................................................................... 

Wykonawca będący konsorcjum w pozycji nazwa Wykonawcy wpisuje nazwę konsorcjum 
i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących adresu Wykonawcy dane 
pełnomocnika konsorcjum. 
 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez(wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): 
 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

Wykonawca nr 1 
  

Wykonawca nr 2 
  

 
 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na odbiór, wywóz i utylizację odpadów szpitalnych, oferuję  wykonanie 
przedmiotowej usługi na warunkach określonych w SIWZ: 
 

za wartość netto…………………………………...……………………..………….............................….…….zł 
                                                                                       (wpisać wartość z kolumny 4) 

podatek VAT ……….……..............................……..zł 
                                                (wpisać wartość z kolumny 6) 

 

wartość brutto ……………………………….....................................................………….……….zł 
                                                                                                               (wpisać wartość z kolumny 7) 

Słownie: ……………………………………………………………………………………...................................…zł 

 

 

zgodnie z kalkulacją jak niŜej: 
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Ilość 
miesięczna 

wytwarzanych 
odpadów 

Cena 
jednostk. 
netto 
za kg 

odpadów 

Wartość 
netto 

za 1 miesiąc 
 
 

kol. 1 x 
kol. 2 

Wartość 
netto 
za 12 

miesięcy 
 

kol. 3 x 12 
 

Podatek VAT 
 

do kol. 4 

OGÓŁEM 
wartość 
umowy na 
okres 

12  miesięcy 
kol. 4 + 
kol. 6 

    podać  
w % 

podać  
w złotych  

1 2 3 4 5 6 7 

3 200 kg 
 

 
 
 

    

  
2. Warunki płatności:  

Akceptujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionego oryginału faktury. 

3. Termin wykonania zamówienia : 

Zamówienie będziemy realizować sukcesywnie w terminie do 12 miesięcy od zawarcia 
umowy lub do wyczerpania wartości umowy. 

 
4. Niniejszym oświadczam(-y), Ŝe: 
 

1. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się) z SIWZ i postawionymi w niej 

wymaganiami i nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskałem 

(uzyskałam, uzyskaliśmy) informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest 

zgodny z przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w 

przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w 

niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 

przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 

4. Przedmiot zamówienia będziemy realizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie. 

 

...................................... 
                data 

 

 

............................................................................. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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ZP/25/2008 
Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Oświadczamy, Ŝe: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego 

wyklucza się: 
 

− Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a 
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, 
chyba, Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

− Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

− Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali 
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

− osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
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majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

− osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

− podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

− Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  

 
                                                                                 

...................................... 
                data 

 

 

............................................................................. 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
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ZP/25/2008 
Załącznik nr  3 
WZÓR UMOWY 
 

UMOWA nr.................... 
zawarta w dniu ……………………… 

pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital 
Miejski” w Sosnowcu  
41 – 219 Sosnowiec 
ul. Szpitalna 1  
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000298176, 
posiadającym: 
NIP: 644 337 38 32,  
Regon: 240837054, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa Swobodę 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiający” 
a 
…………………………………………………................................................................................. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 
działającym na podstawie 
............................................................……………………………………………………...................
............................................................................................................................ 
 
posiadającym: 
NIP:....................................,  
Regon:......................................  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655) 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/25/2008 - została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca  przyjmuje  do realizacji usługę  odbioru, wywozu i  

utylizacji   odpadów szpitalnych, wytwarzanych w obiektach Zamawiającego, 
zlokalizowanych w Sosnowcu przy: ul. Szpitalnej 1, ul. Zegadłowicza 3 i ul. 3 Maja 33, 
o ilości szacunkowej 2500 kg miesięcznie. 

2. Przedmiot zamówienia będzie obejmował odpady wytwarzane przez Zamawiającego o 
kodach:  

   Odpady medyczne :  
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, 
18 01 06 chemikalia w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje  

niebezpieczne, 
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18 01 04 narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki,  
18 01 08 leki cytostatyczne i cytotoksyczne. 

 
3. Usługa będzie wykonywana z częstotliwością: 

a) nie rzadziej niŜ jeden raz w tygodniu z obiektu zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1; 
b) trzy razy w tygodniu z obiektów zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 1 i                   

ul. 3 Maja 33,  
w dniach ustalonych z Kierownikiem Działu Administracyjno Gospodarczego oraz 
incydentalnie na telefoniczne zgłoszenie. 

4. Odbiór odpadów odbywał się będzie w godzinach od 800 ÷ 1500  w obecności 
pracownika Zamawiającego. 

5. Przy kaŜdorazowym odbiorze odpadów, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
wypełniony dokument obrotu odpadami szpitalnymi, wg wzoru opartego na aktualnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

 
§2 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1. WyposaŜenie na własny koszt obiektów Zamawiającego w pojemniki do gromadzenia 

odpadów w ilości: 
po 2 sztuki pojemników (kontenerów) o pojemności po 2,5 m3 w obiektach 
zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3.  

2. Wymiana pojemników kaŜdorazowo przy odbiorze odpadów tj. na miejsce wywoŜonych 
pojemników z odpadami podstawianie czystych, wydezynfekowanych pojemników. 

3. W miarę potrzeb wymiana pojemników zniszczonych lub uszkodzonych.   
4. Systematyczne  odbieranie  pojemników  z  odpadami,  zgodnie  z  ustaloną 

częstotliwością.  
5. Transport i unieszkodliwianie odpadów od momentu ich odbioru od Zleceniodawcy, 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Unieszkodliwianie odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 

grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczenia sposobów i warunków unieszkodliwiania 
odpadów medycznych i weterynaryjnych ( Dz.U nr 8 z 2003r.poz.104 z późniejszymi 
zmianami). 

7. Transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada  2002r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych ( Dz.U nr 199 z 2002r.poz. 1671 z późniejszymi  
zmianami) poprzez osoby posiadające aktualne zaświadczenia wynikające  z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

 
§3 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1. Gromadzenie odpadów  wyłącznie w pojemnikach  dostarczanych  przez  Wykonawcę, 

stanowiących  jego własność, a przekazanych Zamawiającemu w uŜytkowanie na czas 
trwania umowy. 

2. Utrzymywanie pojemników w stanie czystości i technicznej przydatności. 
3. Przechowywanie pojemników w zamkniętych pomieszczeniach, uniemoŜliwiających 

dostęp osób nieupowaŜnionych.  
4. Przechowywanie pojemników na odpady w miejscu umoŜliwiającym łatwy dojazd i 

wytaczanie pojemników. 
5. Sortowanie, gromadzenie i przechowywanie odpadów zgodnie z instrukcją 

funkcjonującą w zakładzie Zamawiającego. 
 
§4 

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę brutto ............... zł ( słownie: 
................................................................................. złotych 00/100 ). 

2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy  moŜe ulec zmniejszeniu w zaleŜności od ilości 
wytworzonych  przez Zamawiającego odpadów. 

3. Ustala się cenę jednostkową za wykonanie usługi w wysokości ............zł netto/kg, 
.................... zł brutto/kg odpadów.  
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4. Rozliczenie między stronami  będzie następowało w okresach miesięcznych,  jako iloczyn 
cięŜaru  odebranych odpadów   i  ceny jednostkowej określonej w ust. 3, powiększony o 
naleŜny podatek VAT.    

5. Cena  jednostkowa określona w ust. 3 będzie obowiązywać przez cały okres trwania 
umowy. 

6. Cena jednostkowa moŜe ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 
stawki  podatku VAT.  

§5 
1. Zapłata naleŜności za wykonanie usługi nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, która będzie 
wystawiana miesięcznie na podstawie protokołu odbioru odpadów.  

2. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w 
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe 
być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy 
kredytu, poŜyczki). Wykonawca nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o 
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego). 

 
§6 

Umowa zostaje zawarta na okres  od .................... do ......................  
dnia    dnia 

(do 12 miesięcy od daty zawarcia  umowy lub do wyczerpania wartości umowy) 

§7 
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania będą kary w następujących 

przypadkach i wysokościach: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości: 

a)  1 % wartości miesięcznej odbieranych odpadów (średnia wartość z ostatnich 3 
miesięcy), za zwłokę w odbiorze odpadów, za  kaŜdy  dzień zwłoki ponad 2 dni, 

b) 10 % rocznej wartości umowy ( określonej w § 4 ust. 1),  za odstąpienie od umowy 
z przyczyn  leŜących po stronie Wykonawcy. 

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi innemu podmiotowi, w 
przypadku zwłoki w odbiorze odpadów powyŜej 2 dni na koszt Wykonawcy. 

1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego 
wartości wskazanych wyŜej kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w 
terminie płatności. 

 
§8 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty 
kar umownych w następujących sytuacjach: 

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy.  Odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . 

1.2. Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonej usługi  zgodnie z umową lub teŜ  
nienaleŜycie wykonuje swoje zobowiązania umowne (np. trzykrotna zwłoka w 
odbiorze odpadów powyŜej 2 dni) nieterminowa realizacja usługi. Odstąpienie 
od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w trybie natychmiastowym. 

2. KaŜdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

  
§9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i 
będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 powołanej ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

2. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją postanowień niniejszej umowy 
Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami SIWZ. 
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§ 10 

1. W sprawach nieobjętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Ewentualne spory pomiędzy stronami rozpatrzy sąd właściwy dla  siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla  
kaŜdej ze Stron. 

 
Zamawiający:       Wykonawca: 
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ZP/25/2008 
Załącznik nr  4 
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA LIDERA – PEŁNOMOCNIKA KONSORCJUM 
 

 
 

Pełnomocnictwo 
 
 
 

Konsorcjum firm: (wskazać nazwy (firmy), adresy, numer wpisu do rejestru lub ewidencji 

działalności gospodarczej członków konsorcjum) upowaŜnia niniejszym (imię i nazwisko 

pełnomocnika) zamieszkałego (wskazać adres), legitymującego się dowodem osobistym 

nr (wskazać) do reprezentowania / reprezentowania i zawarcia umowy w prowadzonym 

przez SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie odbioru, 

wywozu ( transportu )  i utylizacji odpadów szpitalnych. 

Pełnomocnictwo obejmuje, w szczególności umocowanie do podpisania i złoŜenia oferty w 

imieniu konsorcjum, składania oświadczeń i zawiadomień w trakcie postępowania. 

 
 
 
.........................., dnia ................. 
                                                                                ............................................. 

                                                                                ............................................. 

                                                                                 podpisy wszystkich upowaŜnionych do    
reprezentacji członków konsorcjum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


