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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111327-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2020/S 047-111327
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 357207664
Adres pocztowy: ul. Prądnicka 35–37
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-202
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Krzystek-Purol, Grażyna Mostowicz-Szulewska, Łukasz Grüner, Kinga PolakWiatrowska
E-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Tel.: +48 122578291
Faks: +48 122578229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.narutowicz.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: www.narutowicz.krakow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.narutowicz.krakow.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych II
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Numer referencyjny: ZP/12/2020
II.1.2)

Główny kod CPV
90524000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym niebezpiecznych
na rzecz Szpitala (o kodach: 180102*, 180103*, 180106*, 180108*, 180101, 180107, 180109). Szacunkowa
łączna ilość odpadów medycznych, określona powyżej wynosi 206,71 ton i może ulec zmianie w trakcie trwania
umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym niebezpiecznych na
rzecz Szpitala (o kodach – 180102*, 180103*, 180106*, 180108*, 180101, 180107, 180109). Szacunkowa
łączna ilość odpadów medycznych, określona powyżej wynosi 206,71 ton i może ulec zmianie w trakcie trwania
umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydajność roczna spalarni / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 42 000,00 PLN.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Decyzja (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej
gospodarowaniem odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówienia w zakresie unieszkodliwiania
odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz w zakresie transportu decyzji lub dokumentu
potwierdzającego uzyskanie wpisu do rejestru, o którym mowa w rozdziale 2 działu IV ww. ustawy.
Wybrany wykonawca zostanie wezwany do złożenia: zezwolenia właściwego terytorialnie organu na
prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowaniem odpadami medycznymi objętych przedmiotem
zamówienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz
w zakresie transportu decyzji lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie wpisu do rejestru, o którym mowa w
rozdziale 2 działu IV ww. ustawy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej (przez cały okres obowiązywania umowy), w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.
Wybrany wykonawca zostanie wezwany do złożenia: dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca winien udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub
zawodowej poprzez wykazanie, że:
I. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi trwające co najmniej 12
miesięcy, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej
niż 500 000 PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane. W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje zamówienie zamawiający uzna,
że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia wystawienia dokumentu
potwierdzającego jego należyte wykonywanie upłynęło co najmniej 12 miesięcy, a wartość zamówienia
wykonanego do tego momentu wynosi co najmniej 500 000 PLN.
II. Dysponuje osobami (kierowcy), które będą wykonywać zamówienie w imieniu wykonawcy lub uczestniczyć w
jego wykonaniu, które posiadają odpowiednie uprawnienia określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa w tym uprawnienia dotyczące transportu odpadów ADR zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011
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roku o przewozie towarów niebezpiecznych wraz z wykazem kierowców posiadających aktualne uprawnienia
dotyczące odpadów niebezpiecznych w tym ADR (w wykazie musi się znaleźć informacja dotycząca nr
zaświadczenia ADR oraz czasu ważności zaświadczenia).
III. Posiada pojazdy (z umieszczonym trwale logo firmy na pojeździe), kontenery (pojemniki) spełniające
wymagania, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych
oraz o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności objętej niniejszym zamówieniem zgodnie z właściwymi
przepisami prawa, w tym z umową „umowa ADR” – umową europejską dotyczącą międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r.
Wybrany wykonawca zostanie wezwany do złożenia:
— wykazu dwóch wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku zdolności technicznej lub zawodowej, sporządzonego według Załącznika nr 4 do SIWZ,
— oświadczenia, że osoby (kierowcy), które będą wykonywać zamówienie w imieniu wykonawcy lub
uczestniczyć w jego wykonaniu, posiadają odpowiednie uprawnienia określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz zaświadczenia ADR,
— oświadczenia, że pojazdy (z umieszczonym trwale logo firmy na pojeździe), kontenery (pojemniki) spełniają
wymagania, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych
oraz o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności objętej niniejszym zamówieniem zgodnie z właściwymi
przepisami prawa, w tym z umową „umowa ADR”.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określa wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp zamawiający zdecydował się zastosować wyżej wymieniony przepis,
w przeprowadzeniu postępowania pn. „Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
medycznych II”, nr sprawy ZP/12/2020, i skrócić termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia
zamówienia wynika z obowiązku zagwarantowania odbioru odpadów medycznych z terenu szpitala. Poprzednie
postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (art. 43 ust. 1 ustawy Pzp). Postępowanie
zostało unieważnione, gdyż oferta najniższą ceną przekraczała kwotę, jaką zamawiający zmierzał przeznaczyć
na realizację zamówienia – art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Obecnie obowiązująca umowa zawarta jest na okres
do 1.4.2020. Wyznaczenie terminu składania ofert bez jego skrócenia uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia w
terminie zabezpieczającym zapewnienie ciągłości usługi.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, siedziba zamawiającego Dział
Zamówień Publicznych i Umów ul. Siemaszki 17, 31-201 Kraków, POLSKA – pokój nr 7.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp. Wraz z ofertą wykonawca
składa JEDZ, pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego, informację o obowiązku podatkowym
– jeżeli dotyczy. Wybrany wykonawca zostanie wezwany do złożenia inf. z KRK w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 13, 14, 21, zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że zawarł porozumienie z
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w
szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji; zaświadczenie ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub dokumentu potwierdzającego, że
zawarł porozumienie w sprawie spłat należności wraz w ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji; odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG, jeżeli przepisy prawa wymagają wpisu, w celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec
niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku takiego wyroku
lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewent. odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; oświadczenia wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytułu środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
oświadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenia wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza RP zamiast dokumentów wymienionych w pkt 10.5.2 ppkt 1 SIWZ składa
informacje z rejestru albo, w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
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organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp; zamiast dokumentów 10.5.2 ppkt 2–4 SIWZ składa dokumenty wystawione w
kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie w sprawie
spłat należności wraz z ewent.odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji oraz, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument ma dotyczyć, nie wydaje się dokumentu z 10.5.3. SIWZ zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy złożone przed notariuszem lub organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Wykonawcy mający
siedzibę w RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza RP, której dotyczy dokument 10.5.2
ppkt 1 SIWZ składa dokument z 10.5.3 ppkt 1 SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w
kraju nie wydaje się dokumentu zastępuje się oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym,
administracyjnym, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Wybrany wykonawca zostanie
wezwany do dokumentów opisujących stosowaną przez wykonawcę technikę lub technologię spalania odpadów
medycznych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz w
art.134 ust. 6 pkt 3 Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w który
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
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— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020
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