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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67899-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi związane z odpadami
2018/S 031-067899

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Formińska
Tel.:  +48 618419673
E-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
Poznań
60-355
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Formińska
Tel.:  +48 618419673
E-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spsk2.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Długa 1/2
Poznań
61-848
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Forminska

mailto:mforminska@gpsk.ump.edu.pl
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
mailto:mforminska@gpsk.ump.edu.pl
http://www.spsk2.pl
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Tel.:  +48 618419673
E-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://skpp.edu.pl

I.1) Nazwa i adresy
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33
Poznań
60-572
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Formińska
Tel.:  +48 618419673
E-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.skp.ump.edu.pl

I.1) Nazwa i adresy
Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Poznań
60-545
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Formińska
Tel.:  +48 618419673
E-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.orsk.ump.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, budynek D, III piętro Kancelaria Ogólna pokój 317
ul. Polna 33
Poznań
60-535

mailto:mforminska@gpsk.ump.edu.pl
http://skpp.edu.pl
mailto:mforminska@gpsk.ump.edu.pl
http://www.skp.ump.edu.pl
mailto:mforminska@gpsk.ump.edu.pl
http://www.orsk.ump.edu.pl
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
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Polska
Tel.:  +48 618419673
E-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi dla Szpitali Klinicznych podległych Uniwersytetowi
Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Numer referencyjny: PN-02/18

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi dla Szpitali Klinicznych podległych Uniwersytetowi
Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Część nr 1 - Usługa odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 18 01
02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 05 06*, 06 04 04*, 18 01 82* - 1 040
149 kg.
Część nr 2 - Usługa odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 18 01 04
- 90 430 kg.
W/w ilości odpadów są ilościami przewidywanymi do odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.
Faktyczny zakres wykonanej usługi będzie wynikał z ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego i
potwierdzonej przez Wykonawcę na dokumencie wg wzoru opartego na aktualnie obowiązujących przepisach
prawa „ Karta przekazania odpadu”.
Szczegółowy opis przedmiotu wraz z wymogami Zamawiającego dotyczącymi jego realizacji został zawarty w
załączniku nr 1,2 i 3 do specyfikacji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*,
18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 05 06*, 06 04 04*, 18 01 82*

mailto:mforminska@gpsk.ump.edu.pl
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl


Dz.U./S S31
14/02/2018
67899-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

14/02/2018 S31
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 8

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90524000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*,
18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 16 05 06*, 06 04 04*, 18 01 82* - 1 040 149 kg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 18 01 04
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90524200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 18 01 04 - 90 430 kg.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże się posiadaniem uprawnień w formie aktualnego
dokumentu: koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2018 r. poz. 21 ze zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy, uwzględniającego
przedmiot zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj:
— dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez Zamawiającego w
rozdz. V pk. 1.2.3 specyfikacji.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
ubezpieczenia nie niższą niż 1 500 000,00 PLN brutto w odniesieniu do części nr 1 i 100 000,00 PLN brutto w
odniesieniu do części nr 2.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj:
— wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
— wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje:
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— min. 3 specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do świadczenia usługi wywozu odpadów
medycznych w odniesieniu do części nr 1 oraz min. 2 specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi
do świadczenia usługi wywozu odpadów medycznych w odniesieniu do części nr 2,
— instalacją do termicznego unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą
z dnia 27.4.2001 r. – Prawa ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz,
— min. 3 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania czynności związanych z transportem
odpadów niebezpiecznych, spełniającymi wymogi ustawy z dnia 19.8.2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.) w odniesieniu do części nr 1,
— min. 3 osobami uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z transportem odpadów wymienionych
w części nr 2.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 4, 4a i 4b do specyfikacji.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 09:30

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, przy ul. Polnej 33, w Sali Konferencyjnej, Budynek D, IV piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2019.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 26 600,00 PLN dla całości zamówienia. Wadium dla
poszczególnych części zamówienia wynosi:
Część nr 1 - 25 000,00 PLN.
Część nr 2 - 1 600,00 PLN.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:
1) potwierdzających okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj:
— koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z
rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) potwierdzających okoliczności braku podstaw do wykluczenia:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na.
Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
— oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego.
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy.
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą:
1) Formularz oferty wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2
zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
2) ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie
o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy, a także informację
którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, który winien być złożony w formie
oryginału.
3) Formularz asortymentowo-cenowy: Załącznik Nr 3 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału.
4) Oświadczenie (JEDZ) Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację,
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2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub
wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższa niż 3 000 PLN
3) jeżeli urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt.5
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
KIO - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2018


