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Ogłoszenie nr 611382-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów
medycznych oraz innych wytwarzanych przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, krajowy numer
identyfikacyjny 31468400000, ul. ul. Monte Cassino 18 , 37700 Przemyśl, woj. podkarpackie,
państwo Polska, tel. 166 775 065, e-mail dzp@wszp.pl, faks 166 775 064.
Adres strony internetowej (URL): www.wszp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.wszp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
www.wszp.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Nie
www.wszp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty przesyłane w formie pisemnej, pocztą
Adres:
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru, transportu i utylizacji
odpadów medycznych oraz innych wytwarzanych przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu
Numer referencyjny: ZP/39/PN/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Nr zadania Opis przedmiotu zamówienia 1. Usługa odbioru, transportu i utylizacji
odpadów medycznych o kodzie: • 18 01 02 - 2,000 Mg • 18 01 03- 100,000 Mg • 18 01 08- 1,995 Mg •
18 01 82- 2,000 Mg • 18 01 06- 2,000 Mg * • 18 01 09- 0,005 Mg Razem do utylizacji
przeznaczonych jest ok. 108,000 Mg odpadów medycznych w ciągu jednego roku . *- zlewki ksylenu,
formaliny i mieszanina substancji z analizatorów z ZDL, LISS r-r o niskiej sile jonowej, chlorek sodu,
wodorofosforan sodu. 2. Odpady inne o kodzie: odpady inne • 09 01 07 Błony i papier fotograficzny
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zawierające srebro lub związki srebra-0,030 Mg • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych- 2,637
Mg • 16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02
09 do 16 02 12 -1,000 Mg • 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
-0,800 Mg • 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15- 0,800
Mg • 16 06 01 Baterie i akumulatory -0,010 Mg • 06 04 04 Rtęć ze zbitych termometrów-0,001 Mg •
16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC ,HFC -0,500 Mg • 16 01 03 Zużyte opony
-0,600 Mg Razem do utylizacji przeznaczonych jest ok. 6,378 Mg odpadów innych o kodach jak
powyżej. Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia. 6. Odbiór odpadów z placówki Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym
środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów obowiązujących
przy transporcie towarów niebezpiecznych. 7. Odbiór odpadów medycznych o kodach: • 18 01 02; 18
01 03; 18 01 08 odbywać się będzie: trzy razy w tygodniu z obiektu przy ul. Monte Cassino. • 18 01
82 jeden raz w tygodniu z obiektu przy ul. Rogozińskiego. • 18 01 03 dwa razy w tygodniu z obiektu
przy ul. Słowackiego *. • 18 01 03 dwa razy w miesiącu z obiektów przy ul. Sportowej w Przemyślu
oraz ul. Siemieńskiego w Jarosławiu. • 18 01 03 jeden raz w miesiącu ( za wyjątkiem okresu
wakacyjnego) z obiektu przy ul. Kapitulnej. * W przypadku przeniesienia oddziałów do innych
obiektów Zamawiającego odbiór odpadów ustalony zostanie środkami komunikacji elektronicznej z
Wykonawcą usługi. Przewidywany pierwszy termin odbioru odpadów po 15.12.2017 roku. 8. Odbiór
odpadów medycznych ( dot. pkt-u 7) odbywać się będzie w dni robocze w godz. 7,30 – 13,00. W
przypadku, kiedy dzień odbioru wypadnie w dzień wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany jest
odebrać odpady w kolejnym dniu roboczym. 9. Odbiór odpadów z placówki Zamawiającego odbywać
się będzie specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy z zachowaniem
przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 10. Odbiór pozostałych
odpadów odbywać się będzie w zależności od potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z
Wykonawcą. 11. Każdy odbiór musi być potwierdzony „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z
obowiązującym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 12. Wykonawca wyda
Zamawiającemu dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych. 13.
Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo na wadze Wykonawcy / umiejscowionej na
samochodzie / przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego. 14. W celu prawidłowej
realizacji usługi Zamawiający wymaga, aby w okresie jej realizacji Wykonawca nieodpłatnie
wyposażył Zamawiającego w pojemniki i worki zgodnie z wymienionymi ilościami w załączniku nr
1a. 15. Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi przez obie strony
postępowania w takim zakresie, aby nie naruszyć przepisów zawartych w niżej przytoczonych
ustawach i rozporządzeniach : • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o Odpadach ( Dz. U. z 2013 r.
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poz. 21) , • ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 11 lipca 2014 ( Dz. U. z 2014 poz.1101), •
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U z 2016 poz.1819) • ustawa o
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. nr 227 poz. 1367, Nr 244 poz.1454).
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów . • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13
stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów
medycznych ( Dz.U. Nr 107 z 2014 roku)

II.5) Główny kod CPV: 90524000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90524400-0
90513300-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
Informacje dodatkowe Wykaz dokumentów; 1. Aktualną decyzję /zezwolenie lub pozwolenie na
prowadzenie działalności wydane przez właściwy organ administracyjny odpowiadające co
najmniej treści złożonej oferty – dot. zad. nr 1. 2. Aktualną decyzję /zezwolenie lub pozwolenie na
transport i zbieranie wydane przez właściwy organ administracyjny – dot. zad. nr 2. 3. Wykaz
specjalistycznych środków transportu do przewożenia odpadów medycznych. 4. Odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oraz celu weryfikacji osób uprawnionych
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do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 4. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
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Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Oświadczenie - załącznik nr 6 do SIWZ, o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86
ust. 5.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik
nr 5 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w
postępowaniu oświadczenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SIWZ osobno składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach – zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz cenowy wypełniony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ. 2. Załącznik nr 1a do SIWZ. 3. Formularz ofertowy wypełniony przez wykonawcę według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Dowód wniesienia wadium umożliwiający
stwierdzenie, że wadium zostało przekazane zamawiającemu do dnia i godz. wskazanej w rozdz.
XIII tj. w terminie składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz,
należy powyższy dokument w oryginale załączyć do oferty w osobnej kopercie ( koszulce ) a kopia
ma stanowić załącznik do oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem- rozwiązanie takie jest
niezbędne ze względu na konieczność dokonania zwrotu dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

2017-11-06, 09:38

11 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fdce8...

Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania
ofert, tj.: w terminie określonym w rozdziale XVI – SIWZ. Wartość wadium: • Zad. nr 1 – 9 600,00
PLN • Zad. nr 2 – 400,00 PLN 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: a) w pieniądzu na konto zamawiającego nr: 23 8642 1155 2015 1500 5283 0004; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. ). 3. Zamawiający zwróci wadium z
uwzględnieniem zapisów treści art. 46 ustawy Pzp. Terminem wniesienia wadium w formie
pieniądza jest termin wpływu na konto ZAMAWIAJĄCEGO

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
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przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
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elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy „ Prawo zamówień publicznych”, Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą polegającej na
możliwości zmiany cen wyłącznie w przypadku: • zmiany stawki podatku VAT, przy czym w
przypadku wzrostu stawki podatku VAT lub jej obniżenia zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian; 2. Strony dopuszczają wydłużenie terminu ważności umowy podanego w
ust. 1 w przypadku nie zrealizowania w całości przedmiotu umowy w tym okresie. Zmiana okresu
obowiązywania umowy w takiej sytuacji nastąpi na podstawie aneksu, sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności..
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
PODSTAWY WYKLUCZENIA 1. Postawę wykluczenia wykonawcy będzie stanowiło brak
wykazania przez niego podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy. 2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 3.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
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zapobiegania dalszym przestępstwom, przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli I. wobec wykonawcy
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW: 1. Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu przepisy ustawy Pzp, mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców,
każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z
właściwego rejestru składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w. wym., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania tych osób. 4. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 – 3 i 7 oraz w rozdz. IX
ust. 9 mogą być przedstawione w formie kserokopii, ale muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z
oryginałem – przez wykonawcę. 1) W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez osoby
upoważnione przez wykonawcę do składania oświadczeń woli w jego imieniu należy obowiązkowo
dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w imieniu wykonawcy – w oryginale. 2) W
przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane
przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników,
upoważnionego na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub
urzędowo potwierdzony odpis. 3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego – dokument ustanawiający to pełnomocnictwo ma być dołączony do oferty w
oryginale. 5. Wymagania dotyczące dokumentów: 5.1 Dokumenty należy oznaczyć w taki sposób, aby
jasno wynikało, jakiej pozycji dotyczą te dokumenty. 5.2 Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5.3
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.4 Do
przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
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warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za
podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 5.5 Jeżeli wykonawca nie
złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.6 Jeżeli
wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONA
-WCAMI, ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY
UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Ofertę, w formie pisemnej,
należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdziale XVI SIWZ. Natomiast sposób
przekazywania innych dokumentów niż oferta, tj. dodatkowe: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje – zarówno zamawiającego jak i wykonawcy – oraz zapytania dotyczące treści SIWZ mogą
być kierowane faksem. 2. Dopuszcza się również przekazywanie dodatkowej korespondencji tylko od
zamawiającego do wykonawcy pocztą elektroniczną na jego prośbę. 3. W przypadku otrzymania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną od zamawiającego,
wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić zwrotnie fakt ich otrzymania – nr faksu
zamawiającego 16 677 50 64. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. 5. Ewentualne zapytania dotyczące treści SIWZ należy składać na piśmie
przed wyznaczonym terminem składania ofert – w siedzibie zamawiającego: tylko w pokoju
pracowników Działu Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem lub za pomocą faksu na nr 16 677 50
64 niezwłocznie potwierdzając zapytanie pismem w oryginale oraz pocztą elektroniczną do
zamawiającego (w wersji edytowalnej np. Word) – email: dzp@wszp.pl 6. Zamawiający przekazuje
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treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępni je na
swojej stronie internetowej. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni je na
swojej stronie internetowej. 8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O zaistniałym fakcie zamawiający niezwłocznie powiadomi
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępni tą informację na stronie internetowej
zamawiającego. 10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 11. W
zakresie opisu przedmiotu zamówienia NIE udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania. OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przygotowanie oferty 1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w
formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 1.2. Koszty związane z przygotowaniem
oferty ponosi Wykonawca. 1.3. Poszczególne obliczenia należy podać z uwzględnieniem dwóch
miejsc po przecinku. 1.4. Należy zaokrąglać wg ogólnie przyjętych zasad księgowego zaokrąglania tj.
liczby poniżej 5 pozostawia się niezaokrąglone, natomiast liczby 5 i powyżej zaokrągla się do góry
np.: 1,235 powinno być 1,24; 1,234 powinno być 1,23. 1.5. Składając ofertę należy pamiętać o pełnym
i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. 1.6. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze,
oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym
oraz przepisami prawa. 1.7. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 1.8.
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
1.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób
podpisującej ofertę. 1.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi
być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian,
zostaną dołączone do oferty. 1.11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert
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wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 1.12. Zamawiający nie
ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń. 1.13. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
1.14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 1.15. Wszystkie strony
oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty. 1.16. Każda zapisana strona z treścią oferty powinna: a) posiadać w górnej części
napis: Postępowanie nr ZP/39/PN/2017; b) być podpisana z pieczątką imienną wykonawcy lub
upoważnionego pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy; c) być ponumerowana. 2. Oferta
wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki: 2.1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących
wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / lidera. 2.2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. OPIS
SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi
być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem
zamówienia / oferowanych części zamówienia. 3. Wszelkie błędy wnikające z przygotowania oferty
powinny być poprawiane przez skreślenie błędnego zapisu i wprowadzenie właściwego zapisu w
wolnym miejscu wraz z parafką / podpisem – wykonawcy. Po wyborze oferty i ogłoszeniu wyników
postępowania oraz – po upływie terminów na wniesienie środków ochrony prawnej określonych w
rozdziale XVII niniejszej SIWZ lub po ogłoszeniu wyroku lub postanowienia kończącego

2017-11-06, 09:38

21 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fdce8...

postępowanie odwoławcze – zostaną wysłane dwa egzemplarze podpisanej przez zamawiającego
umowy na podany przez wykonawcę adres, w celu podpisania umowy przed upływem terminu
związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ustawy Pzp. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY
PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA Środki ochrony prawnej: – odwołanie, – skarga. 1. Odwołanie przysługuje na
czynności o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp na zasadach określonych w art. 180 ust. 3, 4 i
5 ustawy Pzp – na ustalone czynności w stosownych terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 1.
Skarga. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (zwana ,,Izbą’’ w ustawie Pzp) stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu na zasadach określonych w art.
198a do 198g ustawy Pzp. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się
w ustawie Prawo zamówień publicznych w DZIALE VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Adres
Urzędu Zamówień Publicznych / Izby: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17 a 02 – 676
Warszawa Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art.
93 ust. 4. ustawy. 1. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a ustawy. 2.
Informacje w sprawie wymagań z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zawarte są w projekcie umowy, która
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w dalszej części SIWZ czynności
w trakcie realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym. 4. W trakcie
realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia
spełniania w.wym. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w.wym. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania świadczenia. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3
czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
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złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w.wym. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego
oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. 6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. INFORMACJE O WYMAGANIACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY: Zamawiający nie przewiduje stosowania
wymagań z art. 29 ust. 4 ustawy. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 1.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm / nazw podwykonawców. 2. Informacje
w sprawach opisanych w ust. 1 należy wskazać przez czytelne wypełnienie treści załącznika
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie
wykonawców zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Pzp. 2. Informuje się, że niniejsze postępowanie
może być unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp – w tym między innymi z
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uwzględnieniem zapisów o treści, że: zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 3.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odpady medyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• 18 01 02 2,000 Mg • 18 01 03- 100,000 Mg • 18 01 08- 1,995 Mg • 18 01 82- 2,000 Mg • 18 01 06- 2,000 Mg * •
18 01 09- 0,005 Mg Razem do utylizacji przeznaczonych jest ok. 108,000 Mg odpadów medycznych w
ciągu jednego roku . *- zlewki ksylenu, formaliny i mieszanina substancji z analizatorów z ZDL, LISS r-r
o niskiej sile jonowej, chlorek sodu, wodorofosforan sodu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90524000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 2 Nazwa: Inne odpady
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• 09 01 07
Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra-0,030 Mg • 15 01 02 Opakowania z
tworzyw sztucznych- 2,637 Mg • 16 02 13 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne
niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 -1,000 Mg • 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w
16 02 09 do 16 02 13 -0,800 Mg • 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione
w 16 02 15- 0,800 Mg • 16 06 01 Baterie i akumulatory -0,010 Mg • 06 04 04 Rtęć ze zbitych
termometrów-0,001 Mg • 16 02 11 Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC ,HFC -0,500 Mg • 16 01
03 Zużyte opony -0,600 Mg Razem do utylizacji przeznaczonych jest ok. 6,378 Mg odpadów innych o
kodach jak powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90513300-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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