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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY
w Warszawie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/01UO/01/2012
PONIśEJ 200 000 EURO
NA
USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI
ODPADÓW

WARSZAWA 2012

ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
www.zakazny.pl

centrala (22) 33 55 351-355
Dyr e k to r (22) 33 55 225
fax (22) 33 55 226
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1.

Informacje o Zamawiającym
Nazwa: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny;
Adres: 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37;
Strona internetowa: www.zakazny.pl;
Numer telefonu: (022) 33 55 212, 214;
Numer faksu: (022) 33 55 375;
e-mail: dzp@zakazny.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 200 000 euro.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu i
utylizacji odpadów zgodnie z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1).
Zamówienie zostało podzielone na 3 pakiety:
a) pakiet 1 - odpady niebezpieczne;
b) pakiet 2 - niesegregowane odpady komunalne;
c) pakiet 3 - odpady inne niŜ niebezpieczne;

3.2

Wspólny słownik zamówień (CPV):
90500000-2
90400000-1
90520000-8
90524400-0

3.3
3.4
3.5

4.

usługi związane z odpadami;
usługi utylizacji nieczystości;
usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i
niebezpiecznych;
usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych.

Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych, za ofertę częściową uwaŜa się pojedyńczy pakiet.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia;
Termin realizacji zamówienia w zakresie:
pakietu 1-2 od 16.03.2012 do 15.03.2014
pakietu 3 od 23.07.2012 do 15.03.2014
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5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków;
5.1

6.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek powyŜszy zostanie spełniony jeśli Wykonawca dołączy do oferty:
5.1.1.1 kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia/decyzji właściwego
terytorialnie organu administracji publicznej na prowadzenie działalności
dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi i pozostałymi odpadami
niebezpiecznymi objętymi przedmiotem zamówienia w zakresie odbioru,
transportu, składowania i utylizacji wydane zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z
2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami);
5.1.1.2 kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnej licencji na wykonanie
krajowego transportu drogowego lub zaświadczenia na potrzeby przewozu
własnego zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2007 Nr 125 poz.
874 z późniejszymi zmianami).
5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał lub
wykonuje minimum 2 kompleksowe usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji
odpadów na kwotę powyŜej 150 000 zł rocznie kaŜda.
5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca dołączy do oferty: kopię
dokumentu potwierdzającego posiadanie certyfikatu ADR dla kierowców świadczących
usługi transportu odpadów niebezpiecznych;
5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek powyŜszy zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca dołączy do oferty kopię
dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności – aktualna polisa OC na kwotę minimum 100 000 zł
wraz z dowodem jej opłacenia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1

W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Ŝąda:
6.1.1 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
6.1.2 opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 100 000 zł w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
6.1.3 wykazu kierowców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za transport odpadów niebezpiecznych, 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 na formularzu
stanowiącym załącznik nr 5;
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6.1.4

6.2

6.3

6.4

6.5

wykazu wykonanych lub wykonywanych minimum 2 kompleksowych usług odbioru,
transportu, składowania i utylizacji odpadów na kwotę powyŜej 150 000 zł rocznie kaŜda,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz załączenie dokumentu
potwierdzającego, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie – na formularzu stanowiącym
załącznik nr 6;
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest przedstawić w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 6.3 SIWZ.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający Ŝąda
następujących dokumentów:
6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
6.3.2 aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a
w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych;
6.3.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.3.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym, Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
6.5.1 pkt. 6.3.2 - 6.3.4 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
6.5.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
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6.5.1.2

6.6

6.7

6.8

6.9

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5.1.1 oraz 6.5.2 powinny być wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 6.5.1.2
powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6.6 stosuje się odpowiednio.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty, o których mowa w punkcie 6.3 – 6.5 muszą być złoŜone przez kaŜdego z
Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1 mogą zostać złoŜone
wspólnie.
W przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia
naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Wszelką pisemną korespondencję naleŜy kierować na:
adres: SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny, 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
numer faksu: (022) 33 55 375,
e-mail: dzp@zakazny.pl
JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje w sposób umoŜliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530.
Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie postępowania upowaŜniona jest:
Iwona Gawrecka – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Przewodniczący Komisji,
tel.: (0-22) 33 55 212,214, fax.: (0-22) 33 55 375, w godz. 800 – 1530, e-mail:dzp@zakazny.pl.
Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŜdej zmianie adresów. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą
uznawane za skutecznie złoŜone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych
teleadresowych.

8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
8.1
8.2

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
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9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
10.1
10.2
10.3

Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej na formularzu „Oferta” zgodnym w treści ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
10.4 Do oferty naleŜy załączyć:
a)
dokumenty i oświadczenia wymagane w punkcie 6 SIWZ;
b)
uzupełniony formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa”;
c)
uzupełniony formularz „Oferta”
10.5 ZłoŜone dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ.
10.6 Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy uŜyciu trwałego nośnika pisma.
10.7 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy
naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
10.8 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany.
10.9 Wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, muszą być
ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny
sposób, uniemoŜliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
10.10 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŜają wyłącznie
Wykonawcę.
10.11 Wykonawca złoŜy ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres
Zamawiającego i oznaczonym:
Przetarg nieograniczony PN/01UO/01/2012 na
usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów
„Nie otwierać przed dniem 01.02.2012 r., przed godziną 11:00”
10.12 Wymaga się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer
lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę.
10.13 Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w podpunkcie 10.11., będzie dodatkowo
oznaczona określeniami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
10.14 W ofercie naleŜy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1
11.2

Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, do dnia 01.02.2012 r., do godziny 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu
01.02.2012 r. o godzinie 1100.
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12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Wartość usługi netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej netto.
Wartość usługi brutto pozycji w pakiecie jest sumą wartości usługi netto i kwoty podatku VAT.
Sumy wartości usługi pozycji netto i brutto w pakiecie dają odpowiednio wartości pakietu.
Wartości podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca moŜe podać tylko jedną cenę bez moŜliwości proponowania rozwiązań
wariantowych.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1
13.2

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena – 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŜszą ceną.

14. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
14.1

14.2

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niŜ określony
w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i
miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu.

15. Wymagania Zamawiającego
15.1
15.2

Stałość cen brutto na minimum 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej i przewidzianej zamówieniem działalności
lub czynności.
15.3
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, składowania oraz utylizacji odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
a) Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami);
b) Ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późniejszymi zmianami);
c) Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi
zmianami);
d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr
112, poz. 1206);
e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1841);
f) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z
odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940).
15.4
Nieodpłatne udostępnienie przez Wykonawcę na czas realizacji zamówienia następujących
pojemników:
a) dla pakietu nr 1 – jeden pojemnik na stłuczkę termometrów rtęciowych o pojemności około 10l
b) dla pakietu nr 2 – 15 pojemników kontenerowych o pojemności 1100 litrów kaŜdy, przy czym
2 z nich powinny być oznaczone w widoczny sposób napisem „makulatura”.
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c) dla pakietu nr 3 – jeden pojemnik na zuŜyte baterie i akumulatory o pojemności około 60l, oraz
jeden pojemnik na tonery i wkłady do drukarek o pojemności około 120l.
15.5
Odbiór przez Wykonawcę odpadów wg następującego harmonogramu:
a) odpady niebezpieczne (pakiet 1) –codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach: 7301400 z Magazynu Odpadów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37;
b) niesegregowane odpady komunalne (pakiet 2) - 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i
piątki w godzinach: 730 - 1500 z Magazynu Odpadów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w
Warszawie, ul. Wolska 37;
Przy czym, w przypadku gdy w któryś z ustalonych dni odbioru odpadów wystąpi święto,
odbiór nastąpi w dniu poprzedzającym lub następnym, taki odbiór naleŜy wcześniej ustalić z
Działem Technicznym Szpitala.
c) odpady inne niŜ niebezpieczne (pakiet 3) – w zaleŜności od zapotrzebowania po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
15.6
Odbiór odpadów z placówki Zamawiającego specjalistycznym środkiem transportu, na koszt
Wykonawcy, z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów
niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ładowność uŜywanych
samochodów.
15.7
KaŜdy odbiór odpadów musi być potwierdzony „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673), na której naleŜy podać kod
odpadu oraz jego wagę, przy czym ustaleni masy odpadów odbywać się będzie wg następującej
procedury:
a) odpady niebezpieczne (pakiet 1)
• waŜenie odpadów przygotowanych do odbioru musi się odbywać kaŜdorazowo, na
udostępnionej na terenie Magazynu Odpadów małej wadze najazdowej (do 300 kg) w
obecności przedstawiciela Szpitala i leŜy po stronie Wykonawcy;
• worki z odpadami medycznymi o kodzie 180103* w celu zwaŜenia muszą zostać przełoŜone
przez Wykonawcę do odpowiedniego kontenera, zwaŜone, a następnie załadowywane na
samochód;
• masa zwaŜonych odpadów wraz z datą odbioru musi zostać wpisana do wystawionego przez
Szpital druku i potwierdzona podpisami przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.
b) niesegregowane odpady komunalne (pakiet 2):
• waŜenie odpadów przygotowanych do odbioru musi się odbywać kaŜdorazowo na
udostępnionej na terenie Magazynu Odpadów małej wadze najazdowej (do 300 kg) w
obecności przedstawiciela Szpitala i leŜy po stronie Wykonawcy;
• masa zwaŜonych odpadów wraz z datą odbioru musi zostać wpisana do wystawionego przez
Szpital druku i potwierdzona podpisami przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.

16. Wzór umowy
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Ochronę prawną Wykonawców reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych z późn. zm.

18. Pozostałe informacje
18.3
18.4
18.5

Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

19. Załączniki do SIWZ
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7

Formularz „Specyfikacja asortymentowo – cenowa” (zał. nr 1).
Formularz „Oferta” (zał. nr 2).
Formularz „Oświadczenie” (zał. nr 3).
Formularz „Oświadczenie” (zał. nr 4).
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 5).
Wykaz wykonanych usług (zał. nr 6).
Wzór umowy (zał. nr 7).
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PN/01UO/01/2012

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Załącznik nr 1

Pakiet nr 1 - Odpady niebezpieczne

Lp.

Nazwa

Odpady z diagnozownia,leczenia i
profilaktyki medycznej
Przeterminowane leki i inne
2
cytotoksyczne i cytostatyczne
3 Ksylen, Formalina, Aceton
Stłuczka termometrów zawierających
4
rtęć

1

Kod
(wg. DZ.U. nr
112, poz. 1206
z dnia
27.09.2001 r. )

Ilość

Jednostka
wymagana

18 01 03

220

t

18 01 09

200

kg

18 01 06

600

kg

16 81 01

2

kg

Cena jedn.
netto
(PLN)

Σ
Wartość netto słownie: ………………………………………………….
Wartość brutto słownie: …………………………………………………

strona 1 z 3

Wartość
netto
(PLN)

-

VAT

zł

Wartość
brutto
(PLN)

Kwota
VAT

-

zł

-

zł

PN/01UO/01/2012

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Załącznik nr 1

Pakiet nr 2 - Odpady komunalne

Lp.

Nazwa

1 Niesegregowane odpady komunalne

Kod
(wg. DZ.U. nr
112, poz. 1206
z dnia
27.09.2001 r. )

Ilość

Jednostka
wymagana

20 03 01

600

t

Cena jedn.
netto
(PLN)

Σ
Wartość netto słownie: ………………………………………………….
Wartość brutto słownie: …………………………………………………

strona 2 z 3

Wartość
netto
(PLN)

-

VAT

zł

Wartość
brutto
(PLN)

Kwota
VAT

-

zł

-

zł

PN/01UO/01/2012

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Załącznik nr 1

Pakiet nr 3 - Odpady inne niŜ niebezpieczne

Lp.

Nazwa

Kod
(wg. DZ.U. nr
112, poz. 1206
z dnia
27.09.2001 r. )

1

Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

17 01 01

20

t

16 06 05

40

kg

2 ZuŜyte baterie oraz akumulatory

Ilość

Jednostka
wymagana

3

Błony i papier fotograficzny
zawierające srebro lub jego związki

09 01 07

100

kg

4

Opakowania z papieru i tektury po
filmach

15 01 01

40

kg

08 03 18

200

kg

ZuŜyte pojemniki z wkładem do
drukarek laserowych oraz zuŜyte
5
pojemniki po wkładach do drukarek
atramentowych

Cena jedn.
netto
(PLN)

Σ
Wartość netto słownie: ………………………………………………….
Wartość brutto słownie: …………………………………………………

strona 3 z 3

Wartość
netto
(PLN)

-

VAT

zł

Wartość
brutto
(PLN)

Kwota
VAT

-

zł

-

zł

PN/01UO/01/2012

Załącznik nr 2

OFERTA
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów informujemy, iŜ:

1. Oferujemy wykonanie usług zgodnie z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1) za
kwotę brutto:
pakiet nr 1 ………………….……………………………
słownie: ……………………………………………………
pakiet nr 2 ………………………………………………
słownie: ……………………………………………………
pakiet nr 3 ………………………………………………
słownie: ……………………………………………………

2.
3.
4.
5.

Termin płatności: 30 dni.
Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag.
Spełniamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ.
UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłoŜonej przez Szpital.
7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są:
............................................................................................................................................................................
8. W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który
naleŜy wpisać do umowy:
............................................................................................................................................................................

9. Osobą upowaŜnioną do kontaktów z Zamawiającym w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne
jest:
............................................................................................................................................................................
e-mail:................................................................................................................................................................
nr telefonu :............................................... nr faksu ..........................................................................................
10. Oferta zawiera ........ stron.
11. Załącznikami do oferty są:
1. ...............................................................................
2. ................................................................................
..............................
miejscowość i data

.............................
pieczątka i podpis

1

PN/01UO/01/2012

Załącznik nr 3

..............................................
/pieczęć firmy/

OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na usługi odbioru, transportu i
utylizacji odpadów oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................
/data i podpis/

PN/01UO/01/2012

Załącznik nr 4

..............................................
/pieczęć firmy/

OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na usługi odbioru,
transportu i utylizacji odpadów, oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

......................................................
/data i podpis/

PN/01UO/01/2012

Załącznik nr 5

Informacja na temat kierowców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za transport odpadów
niebezpiecznych.

Lp.

Imię i nazwisko

Podstawa
dysponowania
osobami / zatrudnienie

Zakres
wykonywanych
czynności

Kwalifikacje
zawodowe i
posiadane
uprawnienia

StaŜ pracy /
doświadczenie

1.

2.
3.
4.

5.

6.

…………………………..
/data i podpis/

Wykształcenie

PN/01UO/01/2012

Załącznik nr 6

……………………..
/pieczęć Wykonawcy/
Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych lub wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie.
Lp.

Przedmiot zamówienia/rodzaj wykonanych
usług

Zleceniodawca

Wartość zadania

Miejsce i data realizacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

……………………………
/data i podpis/

PN/01UO/01/2012

Załącznik nr 7
Wzór umowy

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie odbioru, transportu i
utylizacji odpadów zawarta w dniu ……………..2012 roku pomiędzy:
SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37, zwanym dalej „Zamawiającym”, który
reprezentuje:
Dyrektor Szpitala – Agnieszka Kujawska-Misiąg
Zastępca Głównego Księgowego – Zofia Wątrobińska
a
Firmą .................................... w ...................., ul. ......................., zarejestrowaną w ............................ pod nr ......................,
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje:
.................................................................................
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów,
wymienionych w „Specyfikacji asortymentowo-cenowej” (załącznik nr 1), stanowiącej integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe prowadzi działalność zgodnie z przepisami o Ochronie Środowiska oraz przepisami Ustawy
o odpadach – art. 26 ust. 1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243) posiadając w tym zakresie stosowne zezwolenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób rzetelny, terminowy, z zachowaniem obowiązujących
przepisów sanitarnych, porządkowych, drogowych oraz do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu
zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.
§2
Zamawiający zobowiązuje się do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapewnienia Wykonawcy dostępu do miejsca odbioru odpadów.
Przygotowania do odbioru przeznaczonych do wywozu odpadów w ilości i w terminie uzgodnionym przez strony.
Stosowania opakowań na przekazywane odpady zaakceptowanych przez Wykonawcę.
Gromadzenia odpadów niebezpiecznych w workach plastikowych dokładnie zawiązanych.
Gromadzenia odczynników chemicznych w plastikowych kanistrach szczelnie zamykanych.
Gromadzenia przeterminowanych leków w oryginalnych opakowaniach.
UŜytkowania kontenerów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Gromadzenia odpadów laboratoryjnych w specjalnie dostarczonych pojemnikach jednorazowego zamykania.
§3

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Udostępnienia nieodpłatnie na czas realizacji zamówienia następujących pojemników:
a) dla pakietu nr 1 – jeden pojemnik na stłuczkę termometrów rtęciowych o pojemności około 10l.
b) dla pakietu nr 2 – 15 pojemników kontenerowych o pojemności 1100 litrów kaŜdy, przy czym 2 z nich powinny być
oznaczone w widoczny sposób napisem „makulatura”.
c) dla pakietu nr 3 – jeden pojemnik na zuŜyte baterie i akumulatory o pojemności około 60l, oraz jeden pojemnik na
tonery i wkłady do drukarek o pojemności około 120l.
2. Odbioru odpadów wg następującego harmonogramu:
a) w przypadku odpadów niebezpiecznych – codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach: 730 - 1400 z
Magazynu Odpadów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37;
b) w przypadku niesegregowanych odpadów komunalnych - 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w
godzinach: 730 - 1500 z Magazynu Odpadów Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37;
Przy czym, gdyby w któryś z ustalonych dni odbioru odpadów wystąpiło święto, odbiór nastąpi w dniu
poprzedzającym lub następnym, taki odbiór naleŜy wcześniej ustalić z Działem Technicznym Szpitala.
c) w przypadku odpadów innych niŜ niebezpieczne – w zaleŜności od zapotrzebowania po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.

3. W przypadku braku odbioru odpadów, będących przedmiotem umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia
odbioru do osób trzecich i obciąŜenia Wykonawcy róŜnicą w cenie.
4. Odbioru na swój koszt przedmiotu umowy własnym pojazdem specjalistycznym, przy czym kaŜdy odbiór musi być
potwierdzony „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1673), na której naleŜy podać
kod odpadu oraz jego wagę.
5. Ustalenia masy odpadów poprzez ich zwaŜenie na udostępnionej na miejscu wadze, w obecności wydelegowanego przez
Szpital pracownika.
6. Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z odbiorem, transportem, składowaniem i
utylizacją odpadów szpitala.
7. Składowania i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8. Zabezpieczenia przedmiotu umowy w trakcie przewozu.
§4
Umowa zostaje zawarta do 15.03.2014 i wchodzi w Ŝycie z dniem………………………
§5
1. Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto na minimum 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zmiana cen moŜe nastąpić po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie częściej niŜ raz na kwartał
z powodu udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŜnych od stron niniejszej umowy.
§6
1. Płatność zrealizowana będzie przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na
konto Wykonawcy:
nr konta......................................................................................................................................................................
2. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
§7
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT – nr NIP 527-21-53-938.
2. Wartość umowy brutto wynosi:...................................................................................
Słownie:........................................................................................................................
§8
W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym,
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§9
1. JeŜeli opóźnienie realizacji umowy nastąpi z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
obciąŜyć Wykonawcę odsetkami ustawowymi od wartości opóźnionego zadania za kaŜdy dzień zwłoki. Wysokość kary
nie moŜe jednak przekroczyć 10% wartości umowy.
2. JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapłaci karę w
wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część usług określoną umową.
3. JeŜeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, niezaleŜnie od naleŜności za usługi
wykonane do dnia odstąpienia od umowy, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
przypadającego na niefakturowaną część usług określoną umową.
§ 10
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich niewaŜności.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm. (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759) oraz kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2007r. Nr 82
poz. 557).
§ 12
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku
nieosiągnięcia wspólnego stanowiska, poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
…………………………..
WYKONAWCA

……………………..
ZAMAWIAJĄCY

