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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:653141-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi w zakresie odpadów 
radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

2022/S 228-653141

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie 
Górniczej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 13
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41 - 300
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl 
Tel.:  +32 6212050
Faks:  +32 2623422
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zco-dg.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych
Numer referencyjny: ZP/111/ZCO/2022

II.1.2) Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru (wraz z ważeniem i załadunkiem), transportu i 
utylizacji odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital 
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dwóch lokalizacji:
- ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- ul. Krasińskiego 43, 41-300 Dabrowa Górnicza
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje odpady o kodach 18 01 01, 18 01 02⃰, 18 01 03⃰ , 18 01 04, 18 01 06, 18 
01 08⃰, 18 01 09, 15 01 10⃰.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ.

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: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
- ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- ul. Krasińskiego 43, 41-300 Dabrowa Górnicza

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru (wraz z ważeniem i załadunkiem), transportu i 
utylizacji odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital 
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z dwóch lokalizacji:
- ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- ul. Krasińskiego 43, 41-300 Dabrowa Górnicza
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje odpady o kodach 18 01 01, 18 01 02⃰, 18 01 03⃰ , 18 01 04, 18 01 06, 18 
01 08⃰, 18 01 09, 15 01 10⃰.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Realizacja zamówienia odbywać się będzie przez okres: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie 
wcześniej niż od 17.01.2023r.
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 139 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
dotyczące:
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów:
b1) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie (zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi) właściwego terytorialnie organu na 
prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych 
zamówieniem dla instalacji mających wolne moce przerobowe.
b2) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego 
terytorialnie organu), na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu 
przedmiotu zamówienia.
b3) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
d1) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia (tj.: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i medycznych 
niebezpiecznych) o wartości min. 300 000,00 zł brutto,
d2) dysponuje odpowiednimi środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia, tj. dysponuje co 
najmniej dwoma samochodami spełniającymi normę emisji spalin min. EURO 5, przystosowanymi do transportu 
odpadów niebezpiecznych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do 
SWZ.

Sekcja IV: Procedura
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: tak
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2022
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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przez odszyfrowanie wczytanych na platformie zakupowej ofert w siedzibie 
Zamawiającego.
Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się bez udziału Wykonawców

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
1. Składane wraz z ofertą:
1.1 Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 
do SWZ.
1.2 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 
na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - 
JEDZ.
1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale XIII pkt.16 lit. c) i g) niniejszej SWZ.
2. Składane na wezwanie Zamawiającego:
2.1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp,
2.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej
2.3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale 
XIII pkt 16 lit. c) i g) niniejszej SWZ;
2.4. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. d1) SWZ – należy 
przedstawić wykaz usług (określonych w Rozdziale V, pkt. 2d) ppkt. d1) SWZ) .
2.5. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. d2) SWZ – należy złożyć 
oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu (JEDZ).
2.6. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. b1 ), ppkt. b2) oraz ppkt. b3) 
SWZ – należy przedstawić:
a) Aktualną decyzję/zezwolenie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach i ustawy z 
dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniamiwykonawczymi) właściwego 
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terytorialnie organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów o 
kodach objętych zamówieniem dla instalacji mających wolne moce przerobowe.
b) Aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu), na użytkowanie (eksploatację) zakładu 
termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia.
c) Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się elektronicznie poprzez:
a) platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg z użyciem formularza Wyślij wiadomość 
dostępnego na stronie dotyczącej postępowania.
UWAGA: formularz Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.
albo
b) pocztę elektroniczną: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl 
4. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
5. Oferta winna zawierać :
a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI. 1. SWZ; oraz w rozdziale VII.1 SWZ.
c) aktualny na dzień składania ofert JEDZ
d) Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej),
e) Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta 
podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z 
dokumentu rejestrowego Wykonawcy,
f) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. d) i e) niniejszego ustępu musi być złożone przez Wykonawcę w 
formie elektronicznej.
g) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 8 do 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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym projektowane postanowienie umowy,
2.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy Pzp.

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2022
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