
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, 

Dział Organizacyjno - Prawny, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, 
Budynek Działu Technicznego - I piętro nr pok. 209, 

tel. 12 622-94-87, fax: 12 622-94-00,  strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl
Regon: 000-630-161, NIP: 678-26-80-028 

Ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 193 tys. 
EURO na:

„Świadczenie usług wywozu odpadów pozostałych  (komunalno - bytowych) wraz z 
dzierżawą kontenerów"

(ZP 31/2010)

CPV : 90.40.00.00-1; 90.50.00.00-2

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  polegających  na  wywozie  odpadów  pozostałych 
(komunalno-  bytowych)  z  terenu  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  SP  ZOZ  w 
Krakowie, wraz z dzierżawą kontenerów.

Dzierżawa kontenerów będzie obejmować :
- kontenery o pojemności 1,1 m3  - 6 szt, 
- kontenery o pojemności 9 m3 - 2 szt,
- kontenery o pojemności 0,24 m3 - 1 szt,
Kontenery o pojemności 1,1 m3   powinny być wyposażone w kółka jezdne. 
Usługi wywozu będą zlecane raz w tygodniu bądź trzy razy w zależności od potrzeb oddziałów. 

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć odpowiednią ilość kontenerów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na swój koszt kontenerów zużytych w czasie eksploatacji  
bądź uszkodzenia w trakcie ich opróżniania.
W trakcie wykonywania usługi pierwotna lokalizacja i ilość kontenerów może ulec zmianie.
Kontenery z ubytkami powierzchni, niesprawne mechanicznie muszą być niezwłocznie wymienione. 
Kontenery winny być ustawione:

• I i III Oddział Wewnętrzny - kontenery o pojemności 1,1 m3 - 6 sztuk wywóz raz w tygodniu,
• II Oddział Wewnętrzny - kontenery o pojemności  9 m3 - 2 sztuki wywóz trzy razy w tygodniu 

(poniedziałek, środa, piątek) lub na zgłoszenie telefoniczne wg potrzeb,
• Budynek mieszkalny k/kuchni kontener o pojemności 0,24 m3 - 1 sztuka wywóz raz w tygodniu 

lub na zgłoszenie telefoniczne wg potrzeb.
Miesięczna ilość odpadów (średnio 240 m3)
4.  Usługa  będzie  świadczona  w  systemie,  w  którym  wywóz  i  rozliczenie  odbywa  się  na  podstawie  
każdorazowego potwierdzenia ilości wyważonych m3.
Odpadami pozostałymi (komunalno - bytowymi) nie są odpady niebezpieczne z działalności medycznej, 
odpady poremontowe, gruz, gałęzie oraz trawa.
5. Wykonawca nie będzie świadczył usług w zakresie wywozu odpadów niebezpiecznych pochodzących z 
działalności prowadzonej przez Zamawiającego.
6. Usługa świadczona będzie  zgodnie  z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w 
gminach z dnia 13.09.1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje stosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.



Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający odstępuje od żądania wadium.              

Kryteria oceny ofert :

 cena    - 100 %

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie Zamawiającego  www.zeromski-
szpital.pl . 
Na  wniosek  Wykonawcy  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  odbierać  osobiście  w 
Budynku Działu Technicznego - I piętro, pok. 209, w godz. od 8:00 - do 14:00, – cena specyfikacji -  
12,20 zł 

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1. w sprawach formalnych:  
- Elżbieta Jastrzębska - Kukawka - St. Inspektor Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 12 622-94-87; Budynek 
Działu Technicznego - I piętro, pok. nr 209.

2. w sprawach przedmiotu zamówienia:  
- Lucyna Maj-  tel. (0-12)  622-94-82 Starszy Inspektor Koordynator ds. Gospodarczych.        

Ofertę  należy  złożyć  w Kancelarii  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Budynek Działu 
Technicznego - I piętro, pokój nr 216.

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2010 r. do godz. 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: w dniu 30.11.2010 r. o godz. 10:30 w Budynku Działu Technicznego, 
os. Na Skarpie 66, I piętro, pokój nr 209.

     W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy dotyczące:
a)  posiadania  uprawnień do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania ; 

-  w szczególności  posiadają  uprawnienia  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości, wydane zgodnie ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 
r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

b) posiadania  wiedzy i doświadczenia; 

- w szczególności zrealizowali lub realizują w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jedno zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj.  
odbiór i wywóz  odpadów komunalno - bytowych świadczony przez okres co najmniej 1 roku w kwocie co 
najmniej 100.000,00 zł brutto.

c)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

http://www.zeromski-szpital.pl/
http://www.zeromski-szpital.pl/


Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

A.    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy -  
załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości,  a  w  przypadku  gminnych  jednostek  organizacyjnych  prowadzących  działalność  na 
obszarze własnej gminy oświadczenie Wykonawcy o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia i o 
spełnianiu  warunków  wymaganych  przy  udzielaniu  takich  zezwoleń,  zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach z dnia 13.09.1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z  
późn. zm.).

3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia,  a  jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w 
niniejszym  postępowaniu  –  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz 
załączeniem  dokumentów  potwierdzających,  że  te  usługi  zostały  wykonane  należycie  –  według 
załącznika nr 4 do SIWZ. 

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej  1 usługą odbioru i wywozu odpadów komunalno - bytowych świadczoną przez 
okres 1 roku, udokumentowanych referencjami. Usługi nie udokumentowane referencjami nie będą brane 
pod uwagę.

B.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 do 
SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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  ofert,  a  w stosunku  do  osób  fizycznych  oświadczenie  w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Aktualne zaświadczenia 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 ofert.

4. Aktualne  zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na 
ubezpieczenie 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 ofert.

5.  Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy , polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą  
brały  udział  w realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający  żąda  przedstawienia  w odniesieniu  do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt B.ppkt 1- 4 ogłoszenia.

C.  Szczególne wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawca,  który  ma siedzibę  lub miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej,  
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt B. ogłoszenia:



a) w ppkt 2, 3, 4  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem 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,

2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu  składania  ofert,  za  wyjątkiem  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z 
uiszczeniem  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, który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.  Jeżeli  w miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w kraju  w którym Wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania,  nie  wydaje  się dokumentów,  o  których  mowa  powyżej  w  pkt  C.1.  ogłoszenia, 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym 
organem  sądowym,  administracyjnym,  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, wystawionym z zachowaniem terminów wskazanych w pkt C.2. ogłoszenia.

D.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest do 
złożenia wszystkich wskazanych w pkt. B ppkt. 1-4 ogłoszenia oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający  będzie  mógł  żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe  dotyczy  również  Wykonawców  będących  osobami  fizycznymi  (tj.  przedsiębiorców 
podlegających wpisowi  do ewidencji  działalności  gospodarczej),  także  tych,  którzy  prowadzą wspólnie 
działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.

F.   Dokumenty  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania  wymagań   
Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy.

1. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że odbiór i wywóz odpadów odbywać się 
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001  
r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawą o utrzymaniu w czystości i  
porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o dołączone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.

W momencie ukazania się ogłoszenia na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych na 
stronie internetowej Szpitala zostanie zamieszczone ogłoszenie oraz udostępniona Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Kraków, dnia 18 listopada  2010 r.
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