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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych
Wspólny słownik zamówień (CPV) kod 90524000-6

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29
grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z dnia
29 grudnia 2009 r. poz.1778)w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustęp 8 Ustawy Pzp,
od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich ogłoszeń na dostawy i usługi.
I
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór z siedziby Zamawiającego oraz transport i
unieszkodliwianie odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
metodą ostatecznego spalania w spalarniach odpadów,- o kodach : 180102 i 180103, których
ilości w ciągu roku szacuje się : odpady oznaczone kodem 180103 – 50 Mg, odpady
oznaczone kodem 180102 – 1,400 Mg.
2. Zamawiający będzie pakował odpady do zamykanych opaskami zaciskowymi
jednowarstwowych worków foliowych o pój. do 1201, natomiast igły i inne ostre przedmioty
do pojemników z tworzywa utwardzanego, ulegającego rozkładowi termicznemu z tym, że
głównie wykorzystywane do tego celu będą pojemniki po roztworach leczniczych, zamykane
zakręcanym korkiem.
3. Ilość odpadów przewidziana do utylizacji - do 150 kg na dobę
4. Podstawowe obowiązki stawiane Wykonawcy :
Wykonawca będzie odbierał odpady z chłodni usytuowanej na terenie siedziby
Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz na tydzień – oznaczonych kodem 180103, natomiast
oznaczone kodem 180102 trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałek, środę i piątek, co nie
wyklucza prawa Zamawiającego do określenia innej częstotliwości ich odbioru, zgodnie z
jego potrzebami i bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz w przypadku zmiany przepisów
prawa w tym zakresie
w przypadku awarii urządzeń technicznych w magazynie-chłodni odpadów
Zamawiającego, a szczególnie urządzeń chłodniczych, Wykonawca będzie dokonywał
odbioru odpadów na każde wezwanie Zamawiającego bez jakiejkolwiek zwłoki, w
przeciwnym przypadku Zamawiający zorganizuje transport i utylizację odpadów na koszt i
ryzyko Wykonawcy
przygotowanie przesyłki-ładunku oraz wykonanie odpowiednim sposobem jego
przewozu i związanego z nim załadunkiem i rozładunkiem, przy zastosowaniu
odpowiedniego do tego celu środka transportu i wyposażenia całej jednostki transportowej
zgodnie z wymogami jak przy transporcie materiałów niebezpiecznych, należy do
obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca na własny koszt zabezpieczy dodatkowe opakowania do przygotowania
ładunku do transportu, jeżeli będzie kwestionował opakowania Zamawiającego oraz sposób
ich zabezpieczenia,
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na czas ewentualnych awarii urządzeń i środków transportu Wykonawcy zabezpieczy
on na własny koszt transport i utylizację odpadów przez firmę posiadającą wymagane
uprawnienia i urządzenia, w przeciwnym przypadku Zamawiający zorganizuje transport i
utylizację na koszt i ryzyko Wykonawcy,
od chwili odbioru odpadów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
powstałe wskutek ich utraty lub nienależytego zabezpieczenia i niezgodnego z prawem
sposobu unieszkodliwiania.
5. Usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.z 2010r.,Nr 185, poz. 1243),
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),
- Ustawą z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Z 2004r., Nr 96, poz. 959),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008r. (Dz. U. Z 2008 nr 206
poz 1291) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobranej wody
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20.12.2005r w sprawie standardów emisyjnych z
instalacji (Dz.U. z 2005r. nr 260 poz. 2181 ze zm.
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia.2010r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010r., Nr 249, poz.
1673),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2007r. w sprawie stwierdzenia
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U.z 2007r., Nr 247, poz. 1841),
6.
Przeważanie pojazdu zabierającego odpady będzie się odbywać na koszt Wykonawcy,
na terenie miejscowości w której prowadzi działalność Zamawiający i w obecności jego
przedstawiciela.
7. Bezpośrednio przy każdym odbiorze będą potwierdzane dokumenty przekazania odpadów.
II
1.
2.

Podział zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
IV
Termin i zakres wykonania zamówienia
1.
Okres realizacji zamówienia : 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
2.
Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu
odbioru mniejszej lub większej ilości odpadów od określonej w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia..
V
Warunki udziału w postępowaniu
Do postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy :
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
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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 ,
- 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"
VI

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.
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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,
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
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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
(Dz.U. Nr 226 poz.1817).
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.
VII

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej czytelną techniką
pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie kartki
oferty powinny być trwale spięte, datowane, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane
przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w
tekście muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oryginał lub notarialnie
potwierdzoną kopię dokumentu w przypadku, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie
może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. W przypadku, gdy informacje zawarte w
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : "Informacje stanowią
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji" (Dz. U. Z 1993r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm)
i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo
zamówień publicznych
Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, wszystkie
oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w
przetargu.
Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być umieszczona w trwale
zapieczętowanej kopercie ostemplowanej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowana na adres
Zamawiającego z dopiskiem
Oferta na "Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych" Nie
otwierać do dnia 27 maja 2011r. do godz. 11:00
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według
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takich samych zasad, jak składanie oferty. Osoba podpisująca pismo musi być uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy. Opakowanie lub koperta musi być dodatkowo oznaczona
napisem "zmiana oferty" lub "wycofanie oferty". Żadna oferta nie może być zmieniona lub
wycofana po upływie terminu składania ofert.
VIII Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert...
Treść zapytań dotyczących siwz wraz z odpowiedziami będzie publikowana na stronie
internetowej zamawiającego www.spzozsokolow.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający
może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków
zamówienia. Dokładną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje, oraz opublikuje na stronie internetowej
W przypadku gdy zmiana spowoduje w dużym stopniu modyfikacje oferty, Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegać nowemu terminowi.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i fakt ich otrzymania został na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdzony. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są :
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia
Waldemar Rybak - kierownik działu adm.-gospodarczego tel. (025) 781 7317
W sprawach procedury przetargowej:
Kazimierz Korolczuk - kierownik działu zam. publicznych tel. (025) 781 7320
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00
Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania administracji
Zamawiającego, zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy i uznana za wniesioną z
datą tego dnia.
IX

Adres do korespondencji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Ks. Bosko 5
08-300 Sokołów Podlaski
fax. (025) 787 60 83
Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą dostępne na stronie
internetowej www.spzozsokolow.pl
X

Wymagania dotyczące Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

XI

Termin związania ofertą
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Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody o
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 27 maja 2011r. o godz 10:30
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 37 - sekretariat.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 maja 2011r. o godz 11:00 w siedzibie Zamawiającego w
sali konferencyjnej biurowca I piętro.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawców oraz cenę ich oferty.
Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.
Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek
Wykonawcy.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII

Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie, netto i brutto i musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Nie dopuszcza się wariantowego przedstawienia ceny oferty
Do przeliczenia ceny w kryterium "cena oferty" będą brane pod uwagę ceny brutto.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do Wykonawcy. Zastosowanie przez Wykonawcę
stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami, spowoduje odrzucenie oferty.
XIV

Badania i oceny ofert oraz opis kryteriów

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści
złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców,
w stosunku do których zachodzi chociażby jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2,
z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 i 4 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka przewidziana w art. 89
ust. 1 pkt 1-8 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
Przy wyborze oferty kryterium ceny wywozu i unieszkodliwiania 1 kg odpadów będzie
stanowić 100% a wartość punktowa wyliczona ze wzoru W=Cn/Co x 100
W - wartość punktowa oferty, Cn - cena najniższa, Co - cena oferty badanej.
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Cena wywozu i unieszkodliwiania 1 kg odpadów będzie obowiązywać przez okres trwania
umowy.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych
w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i
prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim uczestnikom na danym
etapie postępowania.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryterium - zgodnie z art. 91 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej, ewentualnym odrzuceniu ofert,
ewentualnym wykluczeniu wykonawców z postępowania będą opublikowane na stronie
internetowej zamawiającego www.spzozsokolow.pl W zawiadomieniu Zamawiający poda
nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę oferty - zgodnie z art. 92
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
XV Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym w art.94
Ustawy Pzp i nie później niż przed upływem związania ofertą.(załącznik nr 2)
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(konsorcjum) przed podpisaniem umowy z Zamawiającym należy dostarczyć umowę
konsorcjum regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
a) Określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z
członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności
związanych z realizacją umowy,
b) Stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
c) Oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji jakości,
d) Określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
e) Wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z
jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
f) Określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie
realizacji zamówienia,
g) Stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
będzie uchylał się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Wykonawca otrzyma w dwóch egzemplarzach podpisaną przez Zamawiającego umowę, którą
po podpisaniu zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz w terminie 7 dni
od otrzymania umowy.
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XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. ze zmianami.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania
przez niego czynności do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie ul. Postępu 17a.
Ponieważ szacowana wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

Specyfikację sporządził:
w zakresie zgodności z przepisami
Ustawy Prawo zamówień publicznych:
Kazimierz T. Korolczuk
w zakresie opracowania przedmiotu
zamówienia i zgodności z przepisami
ochrony środowiska:
Waldemar Rybak

ZATWIERDZIŁ

Dnia12.05.2011 r.
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