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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
1. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza 

przetarg nieograniczony na zadanie: „USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI  

ODPADÓW MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH” – znak sprawy: ZP/02/2020 
Adres: ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka, Telefon: +48 729059-534, e-mail: 

agulska@szpitalrawa.pl, Adres strony internetowej: www.szpitalrawa.pl  

Adres do korespondencji:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, 

sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 
2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego 

Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka, 
przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony internetowej 

www.szpitalrawa.pl  

4. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji  odpadów medycznych 

wytwarzanych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

L.
p. 

Odpady medyczne Ilość 

1. 

grupa 180103* - Inne odpady, które zawierają żywe 
drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne 

formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o 
których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i 

zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, 
podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 

11.200MG 

2. grupa 180109 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 0.006 MG 

3. 
grupa 180106* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, 

zawierające substancje niebezpieczne 
0.002 MG 

4. 
grupa 180102* - Części ciała i organy oraz pojemniki na 
krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z 
wyłączeniem 18 01 03) 

0.332 MG 

5. 
grupa 180182* - pozostałości z żywienia pacjentów 
oddziałów zakaźnych  

0,02 MG 

6. Grupa 180108* - leki cytotoksyczne, cytostatyczne    0.001 MG 

 
 

6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Publicznych (CPV): 

Kod CPV Opis 

90524400-0 usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 

90524000-6 usługi w zakresie odpadów medycznych 

90524100-7 Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych 

90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych 
90513300-9 Usługi spalania odpadów 

 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej 

9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy   

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 
10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu i niniejszej SIWZ. 

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b 

ustawy, dotyczących: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, w tym szczególności uprawnienia w formie 
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zezwolenia/pozwolenia/decyzji/wpisu wydanego przez właściwy organ państwowy dla 
Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport, zbieranie i 
unieszkodliwianie odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony 
Środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw i/lub wpis 
do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami przez właściwego Marszalka Województwa wraz z 
indywidualnym numerem rejestrowym. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  
1) Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada specjalistyczny środek 

transportu do przewożenia odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ. U. z 2020 poz. 154 tj.) 
2) Wykonawca, spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje pracownikami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. kierowcami z odpowiednimi zaświadczeniami ADR - o 
ukończeniu kursu przez osoby wykonujące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych 
(art. 2 Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych) 

 
10. 3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek 

wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pkt. 1 . 

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania 
Wykonawcę: 

a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r.  poz. 243 z późn 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn zm.); 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpkt. a ) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym 

10A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą  
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu i  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
10 B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów: 

a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć: 
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1)właściwe, aktualne /zezwolenie/pozwolenie/decyzję/wpis do rejestru  na prowadzenie działalności 

objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska wraz z przepisami i 

rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw i/lub wpis do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami przez 

właściwego Marszalka Województwa wraz z indywidualnym numerem rejestrowym. 

2)zaświadczenie, że posiada specjalistyczny środek transportu do przewożenia odpadów 

medycznych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych (DZ. U. z 2020 poz. 154 tj.) 

3) oświadczenie, że dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierowcami z 

odpowiednimi zaświadczeniami ADR - o ukończeniu kursu przez osoby wykonujące przewóz 

drogowy towarów niebezpiecznych (art. 2 Ustawy z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych) 

11.  Postępowanie zwolnione z wpłaty wadium 

 
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

a. Cena          - znaczenie - 100 % 

       

13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. 
Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

w terminie najpóźniej do 24.02.2020r. do godz. 10.00.  
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.02.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, 

sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 
 

15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert  
 

16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta.  

 
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.  

 
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

 
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

20. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in.  w przypadku:  

1) zmniejszenia ceny,  
2) zwiększenia zakresu obowiązków Wykonawcy przy pozostawieniu dotychczasowej ceny, 

3) decyzji organu administracji publicznej dotyczącej przedmiotu umowy, 

4) zmiany przepisów lub interpretacji przepisów dotyczących przedmiotu umowy, 
5) zmiana stawki podatku od towarów i usług; Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów 

zamówienia objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki 
od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT. 

Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony 

umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne 
dla prawidłowej realizacji zamówienia.  

Strony postanawiają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy będą dokonywane pod 
rygorem nieważności w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie Strony  
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 

21. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu 16.02.2020 r. pod numerem ogłoszenia: 513065-N-2020 z dnia 2020-02-16 r. 
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Rawa Mazowiecka, dn. 16.02.2020 r     ......................................... 
                                                                                                         /podpis Zamawiającego/ 


