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Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań
zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Solidarność UE z Ukrainą

Prozorro+: ukraińska platforma zamówień publicznych

Usługi - 54402-2023
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Polska-Gryfice: Usługi w zakresie odpadów medycznych

2023/S 020-054402

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SPZZOZ w Gryficach
Adres pocztowy: ul. Niechorska 27
Miejscowość: Gryfice
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-300
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@medicam.pl
Tel.: +48 913842127
Faks: +48 913842127

https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
https://ted.europa.eu/TED/misc/helpPage.do
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_pl
https://prozorro.gov.ua/page/plus#register
mailto:zamowienia@medicam.pl?subject=TED
mailto:zamowienia@medicam.pl?subject=TED
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Sekcja II: Przedmiot

Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/medicam

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupo
wa.pl/pn/medicam
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformaza
kupowa.pl/pn/medicam
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni
dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/medicam

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SPZZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczona dla SPZZOZ w Gryfic
ach
Numer referencyjny: 5/23

II.1.2) Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

https://platformazakupowa.pl/pn/medicam
https://platformazakupowa.pl/pn/medicam
http://www.platformazakupowa.pl/pn/medicam
http://www.platformazakupowa.pl/pn/medicam
http://www.platformazakupowa.pl/pn/medicam
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Miejscem odbioru odpadów jest rampa załadowcza przy budynku instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów przy ul. Niechorskiej
27 w Gryficach.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych
w przypadku:
- planowanych przestojów instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów
- nieprzewidzianych awarii instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów
- braku wolnych mocy przerobowych
2. Szacowana ilość odpadów wynosi: 970 000 kg w ciągu roku, która może ulec zmianie.
Zgodnie z rozdziałem 3 SWZ.
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodach odpadu: 180101, 180102*, 180103*, 180106*, 180107, 180108*,
180109, 180182*.
Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej o kodach odpadu: 180201, 180202*, 180203, 180205*, 180206*, 18020
7*, 180208*.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin odbioru odpadów / Waga: 40
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.2.1
0)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.1
1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.1
3)

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

II.2.1
4)

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do postępowania nr 5/23

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:
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Sekcja IV: Procedura

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru BDO. Wpis w tabeli transportujący odpady zawierający
kody odpadów z grupy 18.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na zbieranie
i unieszkodliwienia odpadów medycznych.

III.1.
2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działal
ności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł

III.1.
3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie warunku. Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi oświadczenie JEDZ (załąc
znik nr 3 do SWZ)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.

2)
Warunki realizacji umowy:
Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Lista
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1
0 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (w szczególności bez adresów i numerów 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 ziden
tyfikowania.
Pozostałe warunki realizacji umowy przewidziane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

IV.1) Opis
IV.1.

1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.
3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.

8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.
2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:00

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.
6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/05/2023

IV.2.
7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
www.platformazakupowa.pl/pn/medicam

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
styczeń/luty 2024

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Opis sposobu przygotowania oferty zgodnie z rozdziałem 11 SWZ.
Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących pod
miotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ,2, 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
2) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóc
enia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpi
su do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp,
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie pod
staw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia z
akazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z inn
ymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5) aktualny wpis do rejestru BDO. Wpis w tabeli transportujący odpady zawierający kody odpadów z grupy 18.
6) aktualne zezwolenie na zbieranie i unieszkodliwienia odpadów medycznych.
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywil
nej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł
8) certyfikatu ISO 9001:2015 potwierdzających wysoką jakość standardów świadczenia usług transportu i unieszkodliwiania odpadów.

http://www.platformazakupowa.pl/pn/medicam
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9) oświadczenia potwierdzające wolne moce przerobowe spalarni odpadów medycznych, wykorzystywanej do realizacji zamówienia, umo
żliwiające unieszkodliwienie ilości odpadów określonej w niniejszym zamówieniu (załącznik nr 2 do SWZ)
Stosownie do art, 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Z
akładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: lukasz.szyntor@medi
cam.pl . Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w sposób g
warantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10
RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych
są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związany
m z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie zis
zczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 i la ustawy Pzp - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realiza
cji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający udo
stępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale 6 ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
Zgodnie z rozdziałem 19 SWZ.

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

VI.4.
2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.
3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy zgodnie z art. 513 ustawy.
3. Odwołanie powinno zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

mailto:lukasz.szyntor@medicam.pl?subject=TED
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4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
10. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.
4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2023


