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Sosnowiec: USŁUGA ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPA DÓW 

MEDYCZNYCH Z OBIEKTÓW SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJS KIEGO sp. z 

o.o.  

Numer ogłoszenia: 137962 - 2015; data zamieszczenia : 09.06.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

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 ODBIORU, WYWOZU I UTYLIZACJI 

ODPADÓW MEDYCZNYCH Z OBIEKTÓW 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 i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 01,18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 

01 06, 18 01 09 wytwarzanych w obiektach Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., zlokalizowanych w 

Sosnowcu przy ulicy: Szpitalnej 1, Zegadłowicza 3. Zamówienie składa się z 2 części tzw. Pakietów: Pakiet nr 1 - 

odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 02 ,18 01 03, 18 01 06*, 18 01 09 o łącznej ilości: zamówienie 

podstawowe - 39 901,00 kg, opcja - 13 235,00 kg, Pakiet nr 2 - odpady medyczne o kodzie 18 01 04 o łącznej ilości: 

zamówienie podstawowe - 30 000 kg, opcja - 18 000,00 kg 1.2. Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem 

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

określonych w SIWZ. W ramach opcji Zamawiający wykazał, odpady i ich ilości, które mogą być realizowane 

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, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia (z prawem opcji) stanowi uprawnienie 

Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. 2. Zamówienie realizowane będzie poprzez odbiór odpadów 

z obiektów przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 odpowiednim środkiem transportu Wykonawcy z zachowaniem 
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przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Ilość odbieranych odpadów medycznych będzie 

określana na podstawie dokonanego przez Wykonawcę pomiaru wagi, na wadze posiadającej aktualną legalizację. 

Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu technicznego wagi przez osoby upoważnione. 3. Odbiór odpadów 

będzie realizowany z częstotliwością: 1. odpady medyczne o kodach 18 01 02, 18 01 03 oraz odpady o kodzie 18 01 

04 - nie rzadziej niż co 72 godziny z obu lokalizacji ( ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3), 2. odpady medyczne o 

kodach 18 01 06 oraz odpady o kodach 18 01 01, 18 01 09 - nie rzadziej niż raz na 30 dni, z obu lokalizacji ( ul. 

Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3), 3. odbiór sporadyczny odpadów odbywać się będzie w terminie uzgodnionym z 

Wykonawcą. W przypadku, gdy dzień odbioru przypadanie w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór nastąpi w dniu 

poprzedzającym ten dzień lub pierwszym następującym po nim dniu roboczym, z zachowaniem czasu przechowywania 

odpadów tj. nie rzadziej niż co 72 godziny. 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie kontenerów opatrzonych 

napisem odpady medyczne zakaźne, odpady medyczne specjalne, inne odpady medyczne w ilościach: - 3 szt. o 

pojemności ok.1100 l (długość lub szerokość kontenera nie może przekraczać 85 cm) do obiektu przy ulicy 

Zegadłowicza 3, -2 szt. o pojemności ok. 1100 l do obiektu przy ulicy Szpitalnej 1, -1 szt. kontener/pojemnik o 

wymiarach 70cmx40cmx40cm do obiektu przy ulicy Zegadłowicza 3, - 1 szt. kontener/pojemnik o wymiarach 

70cmx40cmx40cm do obiektu przy ulicy Szpitalnej 1, -1 szt. o pojemności ok. 1100 l do obiektu przy ulicy Szpitalnej 1 

(inne odpady medyczne o kodzie 18 01 04) -1 szt. o pojemności ok. 1100 l do obiektu przy ulicy Zegadłowicza 3 (inne 

odpady medyczne o kodzie 18 01 04) 5. Systematyczny odbiór odpadów wraz z ważeniem odbywać się będzie w 

godzinach od 7³°-14º° Wykonawca zobowi ązany będzie przy każdym odbiorze odpadów do zważenia odbieranych 

odpadów w obecności pracownika Zamawiającego. Przekazanie odpadów nastąpi na podstawie karty przekazania 

odpadów osobno dla obiektu przy ul. Szpitalnej 1 i przy ul. Zegadłowicza 3, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. ( Dz. U. Z 2014r., poz. 1973 ) w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów. 6. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do wymiany kontenerów z odpadami 

na kontenery czyste, wydezynfekowane, opatrzone napisem odpady medyczne zakaźne, lub inne odpady medyczne. 

Przy wymianie kontenerów Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie zawierające 

datę dezynfekcji, rodzaj użytego środka dezynfekcyjnego oraz imię i nazwisko pracownika Wykonawcy 

odpowiedzialnego za wykonanie powyższych czynności. 7. Załadunek odpadów z magazynu Zamawiającego do 

środka transportu leży po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca sporządza dokument potwierdzający unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów medycznych w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje Zamawiającemu, drugi 

wojewódzkiemu inspektorowi środowiska właściwego dla miejsca wytwarzanych odpadów. 9. Usługa winna być 

realizowana w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska, planami 

gospodarki odpadami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności: - Ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), - 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. 

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U z 2011r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.), - Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczenia sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych ( Dz.U z 2003r., nr 8, poz.104 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. 10. 

Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21) Wykonawca 

zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych na obszarze województwa 
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śląskiego. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż 

śląskie, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze 

województwa śląskiego lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Wykonawca jest także 

zobowiązany do stosowania wymogów określonych w art. 95 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. z 2013r., poz. 21). 11. Wykonawca oświadczy, że posiada odpowiednio przygotowane miejsce składowania 

odpadów medycznych spełniające wymagania aktualnych przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wraz z podaniem adresu miejsca składowania odpadów 

lub odpowiednio, że odpady medyczne odebrane z miejsca wytwarzania (tj. obiektów Sosnowieckiego Szpitala 

Miejskiego Sp. z o.o. - lokalizacja w Sosnowcu przy ulicy Szpitalnej 1 oraz ulicy Zegadłowicza 3), są każdorazowo 

bezpośrednio po odbiorze przekazywane do unieszkodliwienia. 12.Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dokonywania kontroli (monitoringu) miejsca składowania odpadów, a także transportu do instalacji unieszkodliwiającej 

odpady.. 

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 złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie 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  

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 żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania 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  

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, będzie 

uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że wykonał lub wykonuje usługę polegającą na 

odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów medycznych na kwotę brutto, co najmniej: Pakiet nr 1 - 75 000,00 zł 
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(słownie: sto siedemdziesiątpięć tysięcy złotych), Pakiet nr 2 - 55 000,00 zł ( słownie pięćdziesiątpięć tysięcy 

złotych), z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje środkami transportu 

umożliwiającymi wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów medycznych 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe, tj. co najmniej jedna osoba (kierowca pojazdu lub inna osoba przewożąca towary 

niebezpieczne), który odbył szkolenie dla osób przewożących odpady niebezpieczne i posiada ważne 

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

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

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podsawie złożonego oświadczenia 

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

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

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

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

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

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

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

przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� 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 wykazania braku podstaw do wykluczenia 

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 
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podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące 

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 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 żności do tej samej grupy kapitałowej 

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

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, - formularz asortymentowo-cenowym wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1.1, 1.2 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 - Odbiór odpadów w trybie pilnym - 5  

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  

1. Wartość umowy może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku 

korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej 

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

podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3. Ceny brutto wynikające ze zmiany 

obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 4. Strony zastrzegają 

prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w 

wyniku zmiany stawki podatku VAT. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
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formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 

unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. 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 użyczanych kontenerów oraz ich pojemność, d) zmiany danych Stron ( np. 

zmiana siedziby, adresu, nazwy, formy organizacyjnej), e) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż 

wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe, Powyższe zmiany nie mogą skutkować 

zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie 

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 żna uzyska ć pod adresem:  Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z 

o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.06.2015 godzina 

10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (Kancelaria 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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Odpady medyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest usługa 

sukcesywnego odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych o kodach 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 

06, 18 01 09 o łącznej ilości: zamówienie podstawowe - 39 901,00 kg, opcja - 13 235,00 kg. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Odpady medyczne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest usługa 

sukcesywnego odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych o kodzie 18 01 04 o łącznej ilości: zamówienie 

podstawowe - 30 000 kg, opcja - 18 000,00 kg. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 
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