OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana
Bosko 5, tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej poniżej 193 000 euro, przedmiotem którego jest :
Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych w ilości szacunkowej do 150 kg
na dobę łącznie odpadów o kodach : 180103, 180102
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) kod 90524000-6
Czas obowiązywania umowy: od daty podpisania przez okres 24 miesięcy . Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych i częściowych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest opublikowana na stronie internetowej:
www.spzozsokolow.pl Specyfikację można również otrzymać w siedzibie zamawiającego (biurowiec
lok. 12 lub 15), lub korespondencyjnie.
Specyfikacja jest bezpłatna.
Warunki udziału dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i wykażą, że wykonali należycie w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie co najmniej dwie usługi
odpowiadające swym rodzajom i wartościom jak w przedmiocie zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
3. wykonają usługę unieszkodliwiania odpadów medycznych Zamawiającego w sposób
zgodny z art. 42 ust. 1a Ustawy z dnia 27. 04.2001r. o odpadach.
4. Posiadają decyzje w sprawie pozwolenia na użytkowanie instalacji unieszkodliwiania
niebezpiecznych odpadów medycznych, oraz wykwalifikowaną obsługę do jej eksploatacji.
5. Będą unieszkodliwiać odpady Zamawiającego w aktualnie eksploatowanej instalacji, która
spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobranej wody a ich standardy są dotrzymywane.
6. dysponują specjalistycznymi środkami transportu oraz osobami posiadającymi
uprawnienia do wykonywania pracy przy transporcie odpadów niebezpiecznych-medycznych,
7. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, do oddania im do dyspozycji na okres wykonywania
zamówienia, swojego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania tego
zamówienia,
8. Spełnią wymagania określone w art. 9 ust. 2, 3 i 4 Ustawy o odpadach tj. zagwarantują
unieszkodliwianie odpadów medycznych w instalacjach spełniających wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub technologii, położonych na obszarze województwa mazowieckiego
bądź w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytwarzania i które posiadają wolne
moce przerobowe gwarantujące unieszkodliwianie odpadów Zamawiającego.
9. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
10. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
11. Wykonawcy mogą się wspólnie ubiegać o udzielenie zamówienia ( konsorcjum). W takim
przypadku :
- zgodnie z art. 23 ust. Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym
postępowaniu i zawarciu umowy,
- do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników,
- wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 KC ,
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- jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana to przed zawarciem umowy, wykonawcy ci
przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego
zamówienia,
- każdy ze wspólników musi złożyć wymagane w SIWZ dokumenty.
12. posiadają polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI
niniejszej specyfikacji, będą stanowiły podstawę do oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny wg formuły "spełnia/nie spełnia"
Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi złożyć :

1.
wypełniony druk "oferty" wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
2.
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
3.
oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1
i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,
4.
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie prowadzenia rodzaju działalności
uprawniającej do ubiegania się o udzielenia zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że Wykonawca
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.
oświadczenie Wykonawcy, że będzie unieszkodliwiał odpady w sposób zgodny
z art. 42 ust. 1a ustawy o odpadach,
7.
oświadczenie Wykonawcy o lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania
niebezpiecznych odpadów medycznych położonej na obszarze województwa mazowieckiego,
bądź w miejscu najbliżej położonym miejsca wytwarzania odpadów , która posiada wolne
moce przerobowe gwarantujące unieszkodliwianie odpadów Zamawiającego,
8.
oświadczenie, że w instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych zatrudniony
jest kierownik posiadający świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami,
9.
decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu instalacji do unieszkodliwiania
odpadów medycznych
10.
opinię-zaświadczenie wydane w 2011r. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska(kierownika delegatury WIOŚ właściwego dla miejsca lokalizacji instalacji)
potwierdzające, że instalacja w której Wykonawca będzie unieszkodliwiał odpady
Zamawiającego jest eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów
wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody a ich standardy są dotrzymywane,
11.
zezwolenia (decyzje) na prowadzenie działalności uprawniającej do realizacji
zamówienia lub pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie art. 201 prawo ochrony
środowiska,
12.
oświadczenie, że dysponuje specjalistycznymi środkami transportu oraz osobami
posiadającymi uprawnienia do wykonywania pracy przy transporcie odpadów
niebezpiecznych-medycznych,
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13.
pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na
okres wykonywania zamówienia, swojego potencjał technicznego i osób zdolnych do
wykonania tego zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, (jeżeli dotyczy)
14.
polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
15.
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo w postępowaniu i
zawarciu umowy (jeżeli dotyczy),
16.
wykaz podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). Każdy z podmiotów
zobowiązany jest przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5, 6 i 14, oraz
dokumenty o których mowa w pkt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 – odpowiednio do zakresu
wykonywanych czynności. Wspólnie podpisują dokument o którym mowa w pkt 1,15, 17 i 18
niniejszego rozdziału
17.
w przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane,
18.
wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej dwóch usług, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swym rodzajom jak w
przedmiocie zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub
wykonywane należycie – załącznik nr 3
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów wymienionych w rozdziale VI
specyfikacji, spowoduje odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 z zastrzeżeniem
art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Kryteria oceny ofert – cena odbioru 1 kg odpadów łącznie z transportem i unieszkodliwianiem
stanowi – 100%..
Oferty należy składać w sekretariacie siedziby zamawiającego (biurowiec lok. 37) do dnia 27
maja 2011 r. do godziny 10:30, otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00 w
lokalu 39.
Wyznacza się termin związania ofertą na 30 dni od daty otwarcia ofert.
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ............. 2011 r.
nr ogłoszenia ....................
Sokołów Podlaski dnia 12.05. 2011r.

DYREKTOR
Krzysztof Lubiński
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