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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238694-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Jelenia Góra: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
2021/S 092-238694

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Bogdanowicz, Karol Orkiszewski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 
Tel.:  +48 757537286
Faks:  +48 757543883
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/wcskj

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

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:
Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Centrum 
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz jednostek zamiejscowych.

II.1.2) Główny kod CPV
90524400 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadów 
medycznych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz jednostek zamiejscowych.
Przejmujący odpady, transportujący i unieszkodliwiający odpady zobowiązany jest do bieżącego dokonywania 
stosowanych wpisów w rejestrze BDO w zakresie wystawionej przez Zamawiającego karty przekazania odpadu, 
zwanej dalej „KPO”, „Zrealizowane przejęcie” i „Potwierdzony transport”. W przypadku konieczności dokonania 
wycofania lub odrzucenia KPO Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego oraz potwierdzenia informacji na wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-mail. 
Zamówienie dotyczy odpadów o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09 – ilość odpadów do 
odbioru w ciągu 24 miesięcy, zawarta w zał. nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
a) Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-500 Jelenia Góra;
b) „Wysoka Łąka”, ul. Sanatoryjna 2 Kowary;
c) Zakład Opieki Leczniczej, ul. Wysokogórska 19, 55-420 Bolków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbiór odpadów będzie dokonywany:
z siedziby w Jeleniej Górze dla kodu 180102 w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia, dla kodów 180103, 
180106, 180108, 180109 w czwartek każdego tygodnia – w jednostkach zamiejscowych odbiór dla kodu 
180103 będzie odbywał się:
— Kowary raz w tygodniu,
— Bolków raz na dwa tygodnie.
Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo na legalizowanej wadze Zamawiającego w obecności 
pracownika Wykonawcy i Zamawiającego.
Każdy odbiór będzie potwierdzony wpisem do BDO.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas realizacji odbioru odpadów / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Zamawiający wymaga zabezpieczenia w formie wadium w kwocie 24 543,00 PLN.
Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 139 ustawy Pzp (Dz.U. 2019 poz. 2019).

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:
Zezwolenie na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia wg kodów, wydane 
przez właściwy organ zgodnie wymogami z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach z późn. zm. – dotyczy 
podmiotów, które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów 
medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia:
2. zezwolenie na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia wg kodów, wydane 
przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach z późn. zm.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogów dotyczących tego kryterium.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz usług – załączenie wykazu wykonanych usług (minimum 3 usług), a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż 
800 000,00 PLN brutto (załącznik nr 5 SWZ) oraz dowody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
4) Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 2 pojazdami o załadunku minimum 3 000,00 kilogramów 
przystosowanych do odbioru odpadów o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09 z 
podaniem informacji nt. ich marki, numeru rejestracyjnego, daty ważności przeglądu, daty ważności polisy 
ubezpieczeniowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Wykaz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
5) Oświadczenie o posiadaniu spalarni odpadów medycznych lub pisemna deklaracja innego podmiotu 
gwarantującego, że przekazane przez Zamawiającego odpady będą unieszkodliwiane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
6. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie wykorzystany pełen limit kilogramów odpadów 
medycznych, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość 
przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla 
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funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu 
rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 11:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra – parter, pokój 
115.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca dostarczy następujące dokumenty (art. 108 i 109 ustawy Pzp):
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 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 z późn. zm.)), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 5.1 do SWZ. Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie sporządzane w języku obcym należy 
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
— art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ;
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 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, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału jak i podstaw wykluczenia zawarte w SWZ.
Podmioty zagraniczne zobowiązane są do złożenia dokumentów podmiotowych zgodnie z SWZ oraz 
rozporządzeniem o dokumentach z dnia 30 grudnia 2020 r. Poz. 2415.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX 
ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 i nast. ustawy Pzp).
1. Środki ochrony prawnej przysługują każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia (zawartych w SWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, o której mowa w art. 470 ust. 1 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Postępowanie odwoławcze
3.1. 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.
3.2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp 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 Pzp.
3.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
3.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3.5. 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 dniu od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a.
3.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3.5 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.
3.7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
3.8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego punktu nie 
stanowią inaczej.
3.9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
„sądem zamówień publicznych”.
3.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3.11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2021
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www.uzp.gov.pl
korkiszewski
Maszyna do pisania
Zamieszczone od dnia 12.05.2021 r.
DUUE
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Strona internetowa Zamawiającego
Strona internetowa za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus




