
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we
Wrocławiu usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930856126

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OŁBINSKA 32

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-233

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@spzozmswia.wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozmswia.wroclaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we
Wrocławiu usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79b6ba4d-737c-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00013556/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 09:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013180/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://spzozmswia.wroclaw.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie,odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy
zakupowej Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
zakupowejhttps://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej. Zamawiający, określa niezbędne
wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platforma zakupowa.pl, tj.:- stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,- komputer klasy PC lub
MACo następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja100.,- włączona obsługa JavaScript,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub
inny obsługujący format plików .pdf,- Szyfrowanie na platforma zakupowa.pl odbywa się za
pomocą protokołu TLS 1.3. - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji
we Wrocławiu Adres: 50-233 Wrocław, ul. Ołbińska 32, NIP 8981803575; REGON 930856126, tel. (71)
7984 600; fax. (71) 32 93 689; http://www.spzozmsw.
wroclaw.pl,https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw- inspektorem ochrony danych osobowych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji we Wrocławiu jest Pani Ewa Więcław, tel. 71 798 46 18, email:
iod@spzozmswia.wroclaw.pl.- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1) Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 11września 2019 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa
Pzp”; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; -Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;-
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że posiada Pani/Pan:−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art.
18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi
do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z
art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ-ZP-2375-1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących ważenie, załadunek, transport i
utylizacja odpadów medycznych o kodach 18 01 02*,18 01 03*, 18 01 06* (oraz 18 01 82 * tylko
w czasie trwania stanu epidemii Covid, kiedy placówka SPZOZ MSWiA realizować będzie
świadczenie usług dla pacjentów zarażonych wirusem Sars- CoV-2 , zgodnie z decyzjami
Wojewody Dolnośląskiego):
1) Szpital SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 
2) Przychodnia SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39 
3) Przychodnia SPZOZ MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji odbioru odpadów dla obszaru Ołbińska 32

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dla obszaru ul. Grabiszyńska oraz Jelenia Góra

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie konkretyzuje
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów –
Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę aktualnego zezwolenia
w zakresie unieszkodliwiania odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz dokument
potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie
transportu Wykonawca może posiadać dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie konkretyzuje warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej – 
Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę instalacją do
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych zgodnie z zapisami art. 20 ust 3 pkt 2 oraz
art. 20 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn.
zm.), które zobowiązują przyszłego posiadacza do unieszkodliwiania odpadów medycznych o
właściwościach zakaźnych na obszarze województwa dolnośląskiego lub poza województwem
dolnośląskim jednakże w możliwie jak najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego w
instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki oraz technologii o której
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 1973 z późn. zm.) i wymogi art. 95 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach nakazującym
zakaźne odpady medyczne unieszkodliwiać przez termiczne przekształcanie w spalarniach
odpadów niebezpiecznych oraz równocześnie zakazuje unieszkodliwiania odpadów
medycznych we współspalarniach odpadów oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Klimatu i
Środowiska z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania
odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2021r. poz. 2245)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art.125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 7.2 Dokumenty wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn. zm.), tj. zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów
objętych przedmiotem zamówienia oraz dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru, o
którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
7.3 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowanie tymi zasobami,
stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
32.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie
umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 
32.4 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej. 
32.5 Na podstawie art. 455 Pzp, Zamawiający przewiduje w treści niniejszej SWZ oraz w
projekcie umowy możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian
przez wprowadzenie do zawartej umowy aneksów dotyczących m.in.: 
1) Zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem
umowy,
2) Wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego
wartości umowy w zakresie danego pakietu, 
3) Zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku, gdy zmiana leży w interesie Zamawiającego
lub jest uzasadniona jego potrzebami.
32.6 Dodatkowo:
32.7 Za Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy
Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu
spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę
przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że
nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Zmiana ta wymaga aneksu
do umowy.
32.8 Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku,
gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje
się odpowiednio.
32.9 Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. W przypadku urzędowej
zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku
VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto
pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto
umowy.
32.10 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i
korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe
postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia
niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia,
obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia
jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
32.11 Nie stanowi zmiany Umowy:
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
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- zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej
„OpenNexus”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18
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