Nr sprawy ZP/PN/2019/22-odpady medyczne
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania przetargowego na usługę
odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
zwana dalej SIWZ.
Kod CPV: 90.52.40.00-6
90.52.00.00-8
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
SPIS TREŚCI
1. Nazwa i adres Zamawiającego
2. Tryb udzielenia zamówienia/Zastosowanie aukcji elektronicznej
3. Przedmiot zamówienia
4. Oferta wariantowa
5. Oferta częściowa
6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
(dokumenty podmiotowe)
8. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie
9. Oświadczenia i dokumenty jakie składa Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP
10. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
(dokumenty przedmiotowe)
11. Pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca składa wraz z ofertą
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
13. Wymagania dotyczące wadium
14. Termin związania ofertą
15. Opis sposobu przygotowania ofert
16. Zasady ogólne określenia ceny oferty
17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
19. Postanowienia umowne
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamówienia publicznego
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
22. Informacja dodatkowa dotycząca RODO
Załączniki:
1. Formularz asortymentowo-cenowy / Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp- zał. Nr 3
4. Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust.5 ustawy Pzp – zał. Nr 4
5. Wykaz wykonanych dostaw – zał. Nr 5
6. Oświadczenie dot. podatku od towarów i usług – zał. Nr 6
7. Projekt umowy- zał. Nr 7
8. Załącznik nr II do projektu umowy – zał. Nr 8
9. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – zał. Nr 9
10. Oświadczenie dotyczące RODO
SIWZ zawiera 8 stron oraz załączniki
DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych
Data zatwierdzenia:
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1.

Nazwa i adres Zamawiającego
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych zwanej dalej ustawą „PZP”.

3.

Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych o kodach:
18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z
wyłączeniem 18 01 03).
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 choroby u ludzi i zwierząt (np.
zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03.
18 01 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.
18 01 08 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08.
3.2. Przewidywana ilość odpadów wynosi około 80ton/rok.
3.3. Podane ilości w niniejszym punkcie w podpunkcie 2 są wielkościami szacunkowymi. Mogą one w
niewielkim stopniu ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.
3.4. Odbiór odpadów realizowany będzie z placówki Zamawiającego we wtorek i piątek w godzinach od 7:00
do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu.
3.5. Transport odpadów niebezpiecznych za pomocą środków transportu, odpowiadających wymogom dla
transportowania odpadów niebezpiecznych, z zachowaniem przepisów o transporcie drogowym
materiałów niebezpiecznych.
3.6. Wykonanie usługi transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na poniższych zasadach, a w
szczególności, podana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, tj.
3.6.1. załadunek odpadów z miejsca ich składowania,
3.6.2. odkażenie miejsca składowania środkiem do tego przeznaczonym,
3.6.3. transport odpadów z miejsca składowania do miejsca unieszkodliwiania,
3.6.4. unieszkodliwianie odpadów.
3.7. Po każdym odbiorze Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu podpisanych i
wypełnionych kart przekazania odpadu oraz raz w miesiącu potwierdzenia unieszkodliwienia zakaźnych
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3.8. Wymagane jest całkowite opróżnienie miejsca składowania odpadów u Zamawiającego oraz jego
odkażenie.
3.9. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592) i ponosi odpowiedzialność za
przejęte odpady w zakresie określonym przepisami tej ustawy.
3.10. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2018r., poz. 992, 1000,
1479, 1544, 1564, 1592 ) Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów medycznych o
właściwościach zakaźnych pochodzących z obiektów SCM S.A. na obszarze województwa
dolnośląskiego. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze
województwa innego niż dolnośląskie, w najbliżej położonej spalarni. W przypadku gdy na terenie
województwa dolnośląskiego nie ma spalarni, bądź istniejące spalarnie nie posiadają mocy
przerobowych
3.11. Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych
zgodnie z art. 95 ust. 2 i 3, ustawy o odpadach tj. przez termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów
medycznych w spalarni odpadów niebezpiecznych, metodą D10. Zakazuje się unieszkodliwiania
odpadów medycznych zakaźnych we współspalarniach z innymi odpadami.
3.12. Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za stan sanitarny i zgodność z odpowiednimi
przepisami środków transportu, oraz odpowiednie kwalifikacje zatrudnionych pracowników.
3.13. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że jego wykonanie nie może
być powierzone podwykonawcom (art. 36a ust. 2 pkt 1 Pzp)

4.

Oferta wariantowa
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

5.

Oferta częściowa
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
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6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

7.2.

Termin i miejsce wykonania zamówienia
Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana
Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój.
Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków (dokumenty podmiotowe)
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 oraz art.
22a ustawy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wymagane dokumenty, tj.
pozwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia - dokumentu potwierdzającego
dokonanie wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami
(BDO) i nadanie numeru rejestrowego, pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów w zakresie
odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy
- wg wzoru - ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ,
7.1.2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wymagane dokumenty:
oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy - wg wzoru - ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ
oraz
przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług (wg wzoru – ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ), 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 3 dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami tymi są w szczególności:
7.1.2.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert;
7.1.2.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio
powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
7.1.3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia .
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z
art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy - wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.
7.1.4. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi wymagane dokumenty:
oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy - wg wzoru - ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ
oraz
dołączenie do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00zł.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których
mowa w art. 24 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
7.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru - ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ.
7.2.2. 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
7.2.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
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7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu wyznaczonego do składania ofert.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24
ust.1 pkt 23.- ZAŁĄCZNIK nr 9. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
7.2.1.-7.2.7
8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

9.

9.1.

9.2.

Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić
dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt: 7.2.1 - 7.2.7 natomiast dokumenty wymienione w pkt
7.1.1.-7.1.4. podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające
ofertę spełniają je łącznie.
Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - DO
OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO,
8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie
składające ofertę ;
8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ oraz
musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 7.2.2 - 7.2.7;
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów.
Oświadczenia i dokumenty jakie składa Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium RP
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
9.1.1. 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,
9.1.2. 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 ofert,
9.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
10.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
12.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.
13.1.
13.2.
13.3.

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.3 , zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, z zachowaniem podanych w pkt. 3 terminów ważności
dokumentów.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie z art. 24 ust. 11
– wg wzoru – ZAŁĄCZNIK nr 9 do SIWZ
Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego (dokumenty przedmiotowe)
11.
Pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca składa wraz z
ofertą
Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą wykaz zakładów utylizacji, stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ,
Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
Uzupełniony i podpisany wykaz wykonanych dostaw, według załącznik nr 5 do SIWZ,
Oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego od towaru i usług, załącznik nr 6 do SIWZ
Uzupełniony i zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Uzupełniony i podpisany załącznik nr II do projektu umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
Oświadczenie dot. RODO – załącznik nr 10 do SIWZ
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami
W związku z brakiem możliwości technicznej wypełnienia przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z
zapisu art. 10b UPZP z dnia 29 stycznia 2004r.z późn. zm. w niniejszym postępowaniu obowiązuje forma
pisemna w zakresie składania ofert i środków ochrony prawnej wskazanych w pkt. 21 SIWZ, oraz zapisach
UPZP. Przekazywanie pozostałych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji związanych z
przedmiotowym postępowaniem (z wyjątkiem wskazanym w pkt 21 SIWZ – środki ochrony prawnej) za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zp@scm.pl, z podaniem w tytule symbolu postępowania
ZP/PN/2019/22- odpady medyczne w godzinach od 8:00 do 15:00.
Odpowiedzi na zadane pytania, informacje dodatkowe itp. umieszczane będą na stronie internetowej
(www.bip.scm.pl – zakładka ZP) i przekazywane Wykonawcom zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej
Zamawiającego www.bip.scm.pl zakładka ZP- Zamówienia Publiczne SCM. S.A.
Informacje podane podczas otwarcie ofert złożonych do postępowania, stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy
PZP, Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej www.bip.scm.pl
Wynik postępowania zostanie przekazany za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ofercie adres email.
Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji
Wymagania dotyczące wadium
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi 3 000,00 zł
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się
dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 11:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
13.3.1.w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: PKO BP S.A. 02 1020 3668 0000 5202 0476 2730,
13.3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
13.3.3. w gwarancjach bankowych,
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13.4.

13.5.

14.
14.1.
14.2.

14.3.

15.
15.1.

15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

15.6.
15.7.
15.8.

13.3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
13.3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 ze zm.) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Zwrot wadium
13.4.1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 13.5.
13.4.2. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.4.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
Zatrzymanie wadium
13.5.1. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
13.5.2. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
13.5.2.1.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
13.5.2.2.
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było
wymagane przez Zamawiającego,
13.5.2.3.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu
składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z art. 85
ust 2 ustawy, może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta winna być zapakowana w kopertę (koperty), odpowiednio zabezpieczoną/e przed jej/ich
przypadkowym otwarciem. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i trwale
złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. Wykonawca jest zobowiązany
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Składana oferta winna być opisana według
niżej podanego wzoru:
"Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2019/22-odpady medyczne Nie otwierać przed 24.04.2019
roku godz. 1130”.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego
Wykonawcy.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści
SIWZ.
Ponadto oferta musi odpowiadać poniższym wymaganiom:
15.5.1.Oferta będzie napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie nieścieralnym
atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
15.5.2. Wszystkie strony oferty składające się na jej treść muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do
działania w imieniu i na rzecz danego Wykonawcy. Miejsca w których zostaną dokonane poprawki lub
korekty błędów muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych do oferty.
Wszystkie dokumenty składające się na treść oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisu z art. 8 ust. 3 ustawy z związku z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które nie mogą być
udostępniane, winny być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM
POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.
11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i załączone jako odrębna część
oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
16.
Zasady ogólne określenia ceny oferty
16.1. Cena oferty to łączny koszt oferowanego asortymentu, koszt dostawy do magazynu Zamawiającego oraz inne
koszty mające wpływ na zaoferowaną cenę oferty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie
ponoszone koszty wykonania przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty z ich
wyszczególnieniem.
16.2. Cena oferty ma być skalkulowana i ostateczna. Jakiekolwiek opusty cenowe powinny być wkalkulowane w cenę.
16.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość przedmiotu zamówienia w całym
okresie trwania umowy.
16.4. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17.
17.1.
17.2.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert: Cena:
- 100 %,
Dla porównania cen złożonych ofert Zamawiający stosował będzie następujący wzór:
Najniższa cena ze złożonych ofert
------------------------------------------------- x 100 pkt x 100% = ilość uzyskanych punktów
cena oferty badanej

17.3.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

18.
18.1.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w Sekretariacie (parter za recepcją główną) Specjalistycznego Centrum Medycznego im.
św. Jana Pawła II SA, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2019 roku, do godziny 1100.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.04.2019 roku, o godzinie 1130 w sali konferencyjnej
Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II SA w Polanicy-Zdroju.

18.2.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

Postanowienia umowne
Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego
warunki realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowi ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy .
Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania
za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.
Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy
pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy,
podpisany należy odesłać na adres Zamawiającego NIEZWŁOCZNIE PO PODPISANIU, NIE PÓŹNIEJ
JEDNAK , NIŻ W CIĄGU PIĘCIU DNI OD JEGO OTRZYMANIA.

20.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamówienia publicznego
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie żąda wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

21.1.

22. Informacja dodatkowa dotycząca RODO
Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Specjalistycznym Centrum
Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.
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 (zwanego dalej - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II
S.A. w Polanicy-Zdroju.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
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:

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego oznaczonego ZP/PN/2019/22 – odpady medyczne
3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu: prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - o ile zachodzą okoliczności i przypadki
określone prawem.
4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Zakres danych, które przetwarzamy jest niezbędny do osiągnięcia wskazanego wyżej celu. Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie określonych danych
skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas Państwa oferty.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy.
7. Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
8. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa.
.
9. Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,
lub na adres e-mail: sekretariat@scm.pl
Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im.
św. Jana Pawła II S.A. na adres e-mail: daneosobowe@scm.pl

UWAGA:

Wymagane przez SIWZ oświadczenia Wykonawca składa w formie oryginałów. Pozostałe
dokumenty mogą być złożone w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w KRS lub CEDIG albo
posiadające pełnomocnictwo).
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