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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449467-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2021/S 172-449467

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000492201
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-519
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu 
Tel.:  +48 587260467
Faks:  +48 587260338
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Prawa Handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
WYKONYWANIE SUKCESYWNEJ USŁUGI UTYLIZACJI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH 
DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.
Numer referencyjny: D25C/251/N/18-53rj/21

II.1.2) Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie sukcesywnej usługi utylizacji niebezpiecznych 
odpadów medycznych w zakresie: usługa utylizacji niebezpiecznych odpadów wykonywana w sposób 
sukcesywny i kompleksowy dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni dla n/w lokalizacji:
- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. A. Jagalskiego 10 – Zadanie 1 - przez okres od 
22.11.2021 r. do 30.11.2022 r.;
- Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 - Zadanie 2 - przez okres od 12.01.2022 r. do 
30.11.2022 r.;
- Szpital Św. Wincentego A Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 - Zadanie 3 - przez okres od 12.01.2022 r. do 
30.11.2022 r.;
- Szpital - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku , ul. Smoluchowskiego 18 - Zadanie 4- 
przez okres od 22.11.2021 r. do 30.11.2022 r.

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:
UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. F. CEYNOWY W 
WEJHEROWIE O KODACH: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 
10*
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. A. Jagalskiego 10, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Utylizacja odpadów medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie o kodach: 18 01 
02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10* w następujących ilościach:
18 01 02* – w ilości 2 012 kg,
18 01 03* – w ilości 344 032 kg, w tym ok. 1 000 kg z dodatkowego punktu szczepień,
18 01 04 – w ilości 135 kg,
18 01 06* – w ilości 240 kg,
18 01 07 – w ilości 135 kg,
18 01 08* – w ilości 3 388 kg,
18 01 09 – w ilości 54 kg,
15 01 10* – w ilości 67 kg,
przez okres od 22.11.2021 r. do 30.11.2022 r.

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
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/11/2021
Koniec: 30/11/2022
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
1. Kryteria oceny ofert:
- Cena - 95 %
- Odległość (km) - ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego 
do ich unieszkodliwiania - 5 %
2. Wysokość wadium dla zadania 1 wynosi 50 829,15 PLN.
3. Wysokość wadium całościowego wynosi 136 952,81 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU MORSKIM IM. PCK W GDYNI O KODACH: 18 01 02*, 
18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10*
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
- Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Utylizacja odpadów medycznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 
04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10* w następujących ilościach:
18 01 02* – w ilości 3 143 kg,
18 01 03* – w ilości 184 688 kg, w tym ok. 1 000 kg z dodatkowego punktu szczepień,
18 01 04 – w ilości 117 kg,
18 01 06* – w ilości 3 676 kg,
18 01 07 – w ilości 117 kg,
18 01 08* – w ilości 16 842 kg,
18 01 09 – w ilości 47 kg,
15 01 10* – w ilości 58 kg,
przez okres od 12.01.2022 r. do 30.11.2022 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/01/2022
Koniec: 30/11/2022
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
1. Kryteria oceny ofert:
- Cena - 95 %
- Odległość (km) - ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego 
do ich unieszkodliwiania - 5 %
2. Wysokość wadium dla zadania 2 wynosi 32 096,21 PLN.
3. Wysokość wadium całościowego wynosi 136 952,81 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A PAULO W GDYNI O KODACH: 
18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10*
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
- Szpital Św. Wincentego A Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Utylizacja odpadów medycznych w Szpitalu Św. Wincentego A Paulo w Gdyni o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 
18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10* w następujących ilościach:
18 01 02* – w ilości 1 445 kg,
18 01 03* – w ilości 223 531 kg,
18 01 04 – w ilości 127 kg,
18 01 06* – w ilości 127 kg,
18 01 07 – w ilości 64 kg,
18 01 08* – w ilości 64 kg,
18 01 09 – w ilości 51 kg,
15 01 10* – w ilości 64 kg,
przez okres od 12.01.2022 r. do 30.11.2022 r.
Na mocy art. 131 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę przed 
złożeniem oferty do Zadania 3 wizji lokalnej. W sprawie wizji lokalnej i ustalenia jej terminu należy kontaktować 
się z:
Szpital Św. Wincentego A Paulo w Gdyni: Pani Anna Mazerant tel. 58 72 60 674 w godz. 8:00-13:00;
Z przeprowadzonej wizji Wykonawcy zostanie przekazane poświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej. 
Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

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
Początek: 12/01/2022
Koniec: 30/11/2022
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
1. Kryteria oceny ofert:
- Cena - 95 %
- Odległość (km) - ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego 
do ich unieszkodliwiania - 5 %
2. Wysokość wadium dla zadania 3 wynosi 34 677,75 PLN.
3. Wysokość wadium całościowego wynosi 136 952,81 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH 
I GRUŹLICY W GDAŃSKU O KODACH: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 
09, 15 01 10*
Część nr: 4
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych
90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
- Szpital - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku , ul. Smoluchowskiego 18 , POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Utylizacja odpadów medycznych w Szpitalu Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku o 
kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10* w następujących 
ilościach:
18 01 02* – w ilości 57 kg,
18 01 03* – w ilości 147 916 kg, w tym ok. 3 000 kg z dodatkowego punktu szczepień,
18 01 04 – w ilości 67 kg,
18 01 06* – w ilości 40 kg,
18 01 07 – w ilości 13 kg,
18 01 08* – w ilości 27 kg,
18 01 09 – w ilości 13 kg,
15 01 10* – w ilości 27 kg
przez okres od 22.11.2021 r. do 30.11.2022 r.

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
Początek: 22/11/2021
Koniec: 30/11/2022
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
1. Kryteria oceny ofert:
- Cena - 95 %
- Odległość (km) - ilość km od miejsca wytwarzania odpadów do najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego 
do ich unieszkodliwiania - 5 %
2. Wysokość wadium dla zadania 4 wynosi 19 349,70 PLN.
3. Wysokość wadium całościowego wynosi 136 952,81 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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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 posiadają uprawnienie do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu nn postępowania, jeśli wymagane jest uprawnienie do 
podjęcia działalności gospodarczej w powyższym zakresie, tj. posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie 
gospodarki odpadami tj. zezwolenie na transport i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem nn 
zamówienia. Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody określone dla danego zadania, w którym Wykonawca 
składa ofertę.
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W 
PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM 
NIŻ 10 DNI SKŁADA:
Koncesja/zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym nn. zamówieniem publicznym, 
tj. uprawnienie w formie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwowy dla Wykonawcy na 
prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem nn 
zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) i 
ustawie z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2020 poz.1219 z późn. zm.) wraz z przepisami 
i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154 wraz z późn. zm.). Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody 
określone dla danego zadania, w którym Wykonawca składa ofertę.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy 
zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 1:
1) Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia 
na świadczenie kompleksowej usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, o wartości nie mniejszej niż 650.000 
zł brutto każde
2) Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:
a) 2 pojazdami, w celu wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych), jeden o załadunku min. 
1500 kg, natomiast drugi o załadunku min. 800 kg
b) jednym zakładem utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot nn 
zamówienia, posiadającym aktualne decyzje (uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ 
przedmiotowego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych), o zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych 
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będących przedmiotem nn zamówienia w ilości co najmniej 351 000 kg rocznie (moc przerobowa), spełniającym 
wymogi art. 20 ust 3-6 ustawy o odpadach.
Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 2:
1) Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia 
na świadczenie kompleksowej usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, o wartości nie mniejszej niż 420 000 
zł brutto każde
2) Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:
a) 2 pojazdami, w celu wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych), jeden o załadunku min. 
1500 kg, natomiast drugi o załadunku min. 800 kg
b) jednym zakładem utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot nn 
zamówienia, posiadającym aktualne decyzje (uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ 
przedmiotowego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych), o zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych 
będących przedmiotem nn zamówienia w ilości co najmniej 209 000 kg rocznie (moc przerobowa), spełniającym 
wymogi art. 20 ust 3-6 ustawy o odpadach.
Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 3:
1) Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia 
na świadczenie kompleksowej usługi utylizacji odpadów niebezpiecznych, o wartości nie mniejszej niż 450 000 
zł brutto każde
2) Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:
a) 2 pojazdami, w celu wykonania zamówienia (transport odp niebezp), jeden o załadunku min. 1500 kg, 
natomiast drugi o załadunku min. 800 kg,
b) jednym zakładem utylizacji odpadów niebezpiecznych, w którym realizowany będzie przedmiot nn 
zamówienia, posiadającym aktualne decyzje (uprawnienie zezwalające na użytkowanie /eksploatację/ 
przedmiotowego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych), o zdolności utylizacji odpadów niebezpiecznych 
będących przedmiotem nn zamówienia w ilości co najmniej 226 000 kg rocznie (moc przerobowa), spełniającym 
wymogi art. 20 ust 3-6 ustawy o odpadach.
Gdy Wykonawca składa ofertę do zadania 4:
1) Wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia 
na świadczenie kompleksowej usługi utylizacji odpadów niebezp, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto 
każde
2) Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:
a) 1 pojazdem, w celu wykonania zamówienia (transport odp. niebezp), o załadunku min. 800 kg,
b) jednym zakładem utylizacji odpadów niebezp, w którym realizowany będzie przedmiot nn zamówienia, 
posiadającym aktualne decyzje (uprawnienie zezw. na użytkowanie /eksploatację/ przedm. zakładu utylizacji 
odp. niebezp), o zdolności utylizacji odp.niebezp. będących przedmiotem nn zamówienia w ilości co najmniej 
149 000 kg rocznie (moc przerobowa), spełniającym wymogi art.20 ust 3-6 ustawy o odpadach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
UWAGA:
• W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do dwóch, trzech lub czterech zadań, Zamawiający uzna 
wyżej opisane warunki za spełnione, tylko wtedy, jeśli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem co najmniej 3 
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zamówień o wartości nie niższej niż suma wartości dla każdego z warunków opisanych dla poszczególnych 
zadań, do których Wykonawca składa ofertę.
• W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do dwóch, trzech lub czterech zadań, Zamawiający uzna 
wyżej opisane warunki za spełnione, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem 2 pojazdami, w celu 
wykonania zamówienia (transport odpadów niebezpiecznych), jeden o załadunku min. 1500 kg, natomiast drugi 
o załadunku min. 800 kg.
• W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę do dwóch, trzech lub czterech zadań, Zamawiający uzna wyżej 
opisane warunki za spełnione, tylko wtedy, jeśli Wykonawca wykaże się dysponowaniem jednym zakładem o 
łącznej mocy przerobowej nie niższej niż suma wartości mocy przerobowej dla każdego z warunków opisanych 
dla poszczególnych zadań, do których Wykonawca składa ofertę.
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W 
PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM 
NIŻ 10 DNI SKŁADA:
1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług 
w zakresie wskazanym w rozdz. VI pkt 1.d)1) SWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem 
dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca 
z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy 
– wg wzoru zawartego w załączniku nr 8 do SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Wykaz pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca, w celu wykonania zamówienia (transport odpadów 
niebezpiecznych), zgodnych z warunkiem określonym w rozdz. VI pkt 1.d)2)a) SWZ, wraz z podaniem podstawy 
dysponowania – załącznik nr 9 do SWZ (wzór formularza)
3. Wykaz zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych, w których realizowany będzie przedmiot nn 
zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca, posiadających aktualne decyzje (uprawnienie zezwalające na 
użytkowanie /eksploatację/ przedmiotowych zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych) o zdolności utylizacji 
odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem nn zamówienia, spełniających wymogi art. 20 ust 3-6 ustawy 
o odpadach, zgodnych z warunkiem określonym w rozdz. VI pkt 1.d)2)b) SWZ, wraz z podaniem podstawy 
dysponowania - wg wzoru zawartego w załączniku nr 10 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki określone zostały w projekcie umowy - załącznik nr 5 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: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 08:00

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: 09/01/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10, pokój nr 12.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Sierpień 2022

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W nin. postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności wymienione 
w w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:
2.1. w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ).
2.2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiot. postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie 
krótszym niż 10 dni składa następujące dokumenty:
— oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w:
• art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jej złożenia,
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu 
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składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
— zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego 
oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, o którym mowa 
wyżej Wykonawca składa dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 
Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
— odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji,
— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VIII 
pkt 1 ppkt 1.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 
których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji;
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1170 ze zm.).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 2245887701

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej 
szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona 
oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język 
polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia 
tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
6. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).
8. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne;
11. Odwołanie w swojej treści zawierać musi elementy, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowe informacje dotyczące składania odwołania zawarte są w rozdz. XXI SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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