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Kraków: Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów
medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów

Numer ogłoszenia: 141741 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj.
małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie 
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na transporcie i unieszkodliwianiu 
odpadów szpitalnych powstających na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie wraz z udostępnieniem kontenerów w ilości 8 szt. 1. Transport 
odpadów medycznych odbywał się będzie z miejsca ich składowania, (to jest z terenu 
Szpitala), do Zakładu unieszkodliwiającego odpady medyczne, trzy razy w tygodniu w 
godzinach od 6.00 - 14.00, w poniedziałek, środę i piątek oraz na każde telefoniczne 
wezwanie Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do unieszkodliwiania 
odpadów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 
poz. 21 z pózn. zm.) o następujących kodach: a) 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i 
zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) b) 18 01 02* Części ciała i organy 
oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 
01 03) c) 18 01 03* 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 
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choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski,podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
d) 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne e) 18 01 09 Leki inne 
niż wymienione w 18 01 08 f) 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji. *) odpady niebezpieczne 3. 
Przewidywane ilości przekazywanych do unieszkodliwiania odpadów: a) szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 
03* wynosi ok. 13.800 Mg miesięcznie, b) szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 02* wynosi ok. 0,240 Mg 
miesięcznie, c) szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 01 wynosi ok. 0,020 Mg miesięcznie. 4. Kontenery o 
pojemności max. 1,1 m 3 ,muszą posiadać następujące cechy użytkowe: a) bezpieczne zamknięcie pojemnika w 
sposób uniemożliwiający otwarcie kontenera przez osoby nieupoważnione , b) umieszczona w widocznym miejscu 
trwała informacja o przeznaczeniu kontenera, graficzny symbol odpadu niebezpiecznego oraz masa własna kontenera 
(tara), c) gładka zmywalna powierzchnia umożliwiająca prawidłowe mycie i dezynfekcję, d) kółka jezdne i system 
blokady kierunku, w celu zapewnienia możliwości sprzątania miejsc w których zostaną rozstawione. 5. Kontenery 
rozstawione będą w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, które w trakcie wykonywania usługi może ulec zmianie.
Dotyczy to także ilości kontenerów. 6. Kontenery z ubytkami powierzchni, niesprawne mechanicznie muszą być 
wymienione na każde zgłoszenie Zamawiającego. 7. Transport odpadów medycznych musi odbywać się, środkiem 
transportu odpowiadającym wymogom dla przechowywania i transportu odpadów niebezpiecznych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa według następujących zasad: a) odpady medyczne przeznaczone do 
unieszkodliwienia będą opakowane w czerwone worki foliowe opisane w miejscu powstawania odpadów. Worki 
foliowe i pojemniki do gromadzenia i przechowywania zużytego ostrego sprzętu (grupy 18 01 01) jednorazowego 
użytku zapewnia Zamawiający. b) odpady medyczne przeznaczone do transportu (składowane w kontenerach 
zapewnianych przez Wykonawcę), będą zlokalizowane na terenie Szpitala w podwórku k/II Oddziału Chorób 
Wewnętrznych. Każdorazowo, po wyładowaniu zawartości kontenera, musi on zostać umyty i zdezynfekowany przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie procesu 
mycia/ dezynfekcji na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do kontroli stanu 
sanitarnego środków transportu. c) Wykonawca odbierający odpady do unieszkodliwienia, powinien zapewnić 
bezpieczeństwo na wszystkich etapach postępowania (odbiór odpadów, transport, unieszkodliwianie), w 
szczególności powinien zadbać o: 1. odpowiednie przeszkolenie obsługi pojazdów, 2. prowadzenie szczegółowej 
rejestracji przewożonych ładunków, 3. zapewnienie środkom transportu możliwości łączności z Szpitalem, 4. 
zapewnienie, by środki transportu umożliwiały łatwy załadunek i rozładunek oraz bezwzględnie zabezpieczały przed 
wypadnięciem zawartości, gwarantowały szczelność i gładką powierzchnię zapewniającą skuteczność mycia i 
dezynfekcji. d) Wykonawca zobowiązany jest do zważenia każdorazowo odbieranych odpadów medycznych. 
Każdorazowo przy odbiorze odpadów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kartę przekazania odpadów, ze 
wskazaniem miejsca (nazwa i adres) unieszkodliwienia odpadów wraz z wyciągiem z wagi elektronicznej z pomiaru 
masy odpadów medycznych wywożonych z terenu Szpitala, zawierający informacje dotyczące: 1/. masy 
wywożonych odpadów medycznych łącznie z kontenerem, 2/. daty i godziny wykonania pomiaru, 3/. identyfikacji 
kontenera, z którego pochodzą odpady medyczne. e) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji 
zgodnie z obowiązującymi w dniu wykonywania usługi przepisami. Z chwilą załadowania przedmiotowych odpadów 
do pojazdu przewożącego je, do miejsca unieszkodliwiania odpadów Wykonawca przejmuje wyłączną 
odpowiedzialność za gospodarowanie tymi odpadami. W przypadku zakaźnych odpadów medycznych, zwolnienie z 
odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie tych odpadów następuje z chwilą dokonania unieszkodliwienia tych
odpadów przez termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych w spalarni odpadów niebezpiecznych. f) 
Wykonawca każdorazowo po dokonaniu termicznego przekształcenia zakaźnych odpadów medycznych w spalarni 
odpadów niebezpiecznych obowiązany jest dostarczać dokument potwierdzający unieszkodliwianie ww. odpadów. 8 . 
Wykonawca będzie świadczył usługi objęte niniejszym zamówieniem zgodnie z: - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 poz 21 z późn. zm.) - Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 nr 227 poz. 1367z późn. zm.) - Ustawą z dnia 2 lipca 2004. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672). - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 
2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 poz. 107) 9. Wykonawca musi posiadać zezwolenie (decyzję) na transport i
unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 poz. 21z późn. zm.). 10. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 450.000,00 
zł przez cały okres obowiązywania umowy..



II.1.5) 

 
przewiduje się udzielenie zamówień 
uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8, 90.52.40.00-6, 90.52.42.00-8, 90.52.44.00-0, 
34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i 
unieszkodliwiania odpadów medycznych, objętych niniejszym zamówieniem wydane w drodze 
decyzji. Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, objętych niniejszym 
zamówieniem wydane w drodze decyzji, z uwzględnieniem uregulowań zawartych w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). W przypadku wykonywania 
usługi przez współprzewoźnika, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu 
odpadów medycznych wydane w drodze decyzji dla współprzewoźnika.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej jednej usługi tj. usługi transportu i 
unieszkodliwiania odpadów medycznych świadczonej przez okres co najmniej jednego roku, o 
wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane 
należycie. Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku, warunek zostanie spełniony gdy wykonawca 
przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku, warunek zostanie spełniony gdy wykonawca 
przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku, warunek zostanie spełniony gdy wykonawca 
przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są
wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie
zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji
właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji



właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty
1. Oświadczenie Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie
odbioru,  transportu i  unieszkodliwiania  odpadów zgodnie  z:  -  ustawą z  dnia  14  grudnia  2012 r.  r.  o
odpadach (Dz. U. z 2013 r poz 21 z późn. zm.), - ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 nr 227 poz. 1367 z późn. zm.) - ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. Prawo
ochrony środowiska (t. jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 672) - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
13  stycznia  2014r.  w  sprawie  dokumentu  potwierdzającego  unieszkodliwienie  zakaźnych  odpadów
medycznych  lub  zakaźnych  odpadów  weterynaryjnych  (Dz.  U.  z  2014  poz.  107)  2.  W  przypadku
wykonywania usługi przez współprzewoźnika oświadczenie, że posiada umowę zawartą na czas realizacji
umowy z przewoźnikiem mającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów medycznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 95 

 2 - odległość do miejsca utylizacji - 5 

IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy przewidziane w projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Szpitala 
Specjalistycznego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Sekcja Zamówień Publicznych lub drogą
pocztową..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 
10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala 


