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Ogloszenie m 556627-N-2019 zdnia 2019-06-05 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Uslugi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpad6w

medycznych

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zamriwienie dotyczy projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodkriw Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz nykonawcy, kt6rych

dzialalno5d, lub dzialalno6d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, ktrire bgdq

realizowaty zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b bgdqcych czlonkami

grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej tub wigcej

kategorii, o kt6rych mowa w art. 22 lst.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 3Oo/o, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktriremu zamawiajqcy powierzyUpowierzyli

przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiaj4cy powierzyUpowierzyli prowadzenie

postgpowania:
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Jezeli tak, naleZy wymienii zamawiajqcych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz

poda6 adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafstw

czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W prrypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, kraj owy numer identyfikacyjny

00030441500000, ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, pairstwo

Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pt, faks +48033872311 l.

Adres strony intemetowej (URL): www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod kt6rym moZna uzyska6 dostEp do narzgdzi i trzqdzef lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO : Inny (proszE okre6li6) :

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA Aeteli dotyczy)t

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i wjakim zakesie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane przez

kaZdego z zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostaly ch zamawiaj 4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpoSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moina uzyskad

pod adresem (URL)
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Postgpowanie jest przeprowadzane wsprilnie przez zamawiajqcych

Nie
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Nie

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

Dostgp do dokumentr6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uryskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nale2y przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny sposrib:

Tak

Inny spos6b:

pisemne

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej u[. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urz4dze6 lub format6w

plik6w, kt6re nie sq o96lnie dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzEdzi mo2na uzyskai pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZED OT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego: Ustrugi odbioru, transportu i

unieszkodliwiania odpad6w medycznych

Numer referencyjny: ZOZ.V.01 0 /DZP l30l 19

Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czg6ciowych

Zam6wienie podzielone jest na czg6ci:

Nie

Oferfy lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu moina skladad w

odniesieniu do:

Zamawiajqcy z strzeg sobie prawo do udzielenia l4cznie nastgpujqcych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czgSci zamriwienia, na kt6re mo2e zosta6 udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloii dostaw uslug lub

rob6t budowlanych lub okreilenie zopotrzebowania i wymagoft ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: l.Przedmiotem zam6wienia s4 uslugi odbioru, zaladunku, transporlu i

unieszkodliwiania odpad6w medycznych, okreSlonych w zal4czniku nr la do SIWZ. - Odpady o

kodzie: 180101, 180102, 180103, 180106, 180107, 180108, 180109, 180182 IloSi w skali 24

miesigcy - 184 Mg - Odpady o kodzie: 180104 IloSi w skali 24 miesigcy - 40 Mg 2. Odbi6r

odpad6w medycznych od Zamawiaj4cego bgdzie dokonywany specjalistycznym Srodkiem
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transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepis6w obowiA z\:1cych przy

transporcie towar6w niebezpiecznych. 3. wymagania dotycz}ce przedmiotowej realizacji uslugi: .

Zgodnie z art. 20 \st 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.lJ. z 2013r. poz.21, t1. z

dnia 07.1 I .2016 ,Dz. U , z 2016r. poz. 1987), zakazr\e siE unieszkodliwiania zakaZnych odpad6w

medycznych poza obszarem wojew6dztwa, na terenie kt6rego zostaly wytworzone . Zgodnie z

art.95 ust.2 Ustawy zdrua14 grudnia 2012 r. o odpadach zaka2ne odpady medyczne

unieszkodliwia sig przez termiczne przeksztalcanie w spalamiach odpad6w niebezpiecznych. 4.

Swiadczenie uslugi odbywa6 sig ma zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa: . Ustaua z

dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U, z 2013r. poz.21, tj. z dnia 0'7.11.2016,D2.1J. 22016r.

poz. 1987),. Rozporz4dzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzor6w

dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Dz. U . 22014r. poz. 1973), .

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpad6w ( Dz.

U. z 2014r. poz. 1923),. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr

62. po2.627, tj. z dnia 10.02.2017r.D2. U. 2 2017r. poz.519), . Ustawa z dnia l9 sierpnia 2011r. o

przewozie towar6w niebezpiecznych (Dz. U. z 201h. nr 227 , poz. 1367, tj. z dnia 13.10.2016r Dz.

U. 22016r poz. 1834), . Rozporz4dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 paidziemika 2016r. w

sprawie wymog6w i sposob6w unieszkodliwiania odpad6w medycznych i weterynaryjnych (Dz.

U.22016r. poz. 1819.) 5. Spos6b i termin odbioru. 5.1. Odpady medyczne okreSlone w zal4czniku

nr ia winny byi odbierane najp62niej do godz. 12.00, w szczelnych, umytych i

zdezynfekowanych kontenerach dostarczonych przez WykonawcE. Kontenery muszq spelniai

wymogi gromadzenia i przechowywania odpad6w nieb ezpiecznych. Wielko$6 kontener6w musi

byi dostosowana do wymiar6w wind znajdujqcych sig u Zamawiaj4cego tj. szerokoSd kontenera

nie moZe przekaczae 100 cm. Odbi6r i transport odpad6w niebezpiecznych o kodzie 180107 w

specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, transportem spelniaj4cym wymagania ADR, a

odpady o kodzie 180101 w twardo3ciennych pojemnikach, kt6re zapewnia Zamawiaj4cy. 6. Do

obowi4zk6w Wykonawcy nale2y: 6.1 . Zaladunek i odbi6r odpad6w z miejsca wskazarrcgo pruez

Zamawiaj4cego: - Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej (poniedzialek, czwartek oraz wg

potrzeb) - Szpital w Makowie Podhalariskim (1x w tygodniu) - Nocna Swi4teczna Opieka

Zdrowotna, miejsce stacjonowania Zespol6w Ratownictwa Medycznego, Jordan6w ul.

Pilsudskiego 79 (1x w tygodniu) - Miejsca stacjonowania Zespol6w Ratownictwa Medycznego

(odbi6r na wezwanie): a/ Mak6w Podhalariski ul. 3 Maja 38bl Zawoja, Zawoja Centrum nr 1730 -

Odbi6r na wezwanie ze szk6l (wykaz szk6l stanowi za!4cznik nr 1b) po uprzednim zwaZeniu w

obecno3ci przedstawiciela Zamawiaj4cego. Wa2enie zebranych odpad6w winno odbywai sig w
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kontenerach. Nie dopuszcza sig przekladania odpad6w do innego kontenera. Wazenie odpad6w

odbywa sig na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowi4zany jest przy pierwszym odbiorze

odpad6w przedstawii dokument potwierdzaj4cy legalizacjg wagi, na kt6rej odbywa sig waZenie

kontener6w z odpadami. 6.2. Dostarczenie kontener6w w iloSci: 26 sztuk, o pojemnoSci min.

0,77m3 6.3. Transport i utylizacja, 6.4. Potwierdzenie dokumentacj i: - ,,Karty przekazania

odpad6w" wystawionej przez Zamav,,iaj4cego. 6.5. Mycie i dezynfekcja kontener6w wraz z

przedstawieniem dokumentacji potwierdzaj4cej tg czynnoSi (na ka2de wezwanie Zamawiaj4cego).

6.6. Odbi6r odpad6w w kontenerach. 6.7. Unieszkodliwianie odpad6w. 6.8 Dokument

potwierdzaj4cy unieszkodliwienie zaka2nych odpad6w medycznych.

II.5) Gldwny kod CPV: 90524000-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto66 zam6wienit (je2eli zamawiajqcy podaje informacje o wortoici

zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup6w - szacunkowa calkowita

mctksymalna wartoil w calym olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zokup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wieri, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkodci lub zakesu oraz warunk6w najakich zostanq udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: 24 lub dniach:

lub

data rozpoczgciar lub zakoirczenia:
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IL9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

KONOMICZNY F SOWYM I TECHNI ZNY

[I.1) WARUNKT UDZTALU W POST4POWANIU

III.1,l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalno5ci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w

OkreSlenie warunk6w: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre(lonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepis6w: - aktualne zezwolenie na prowadzenie

dzialalnoSci w zakesie transportu i unieszkodliwiania odpad6w medycznych Iub zezwolenie

na prowadzenie dzialalnoSci w zakesie transpo(u odpad6w medycznych oraz stosown4

umowE z jednostk4 zajmuj4cq sig unieszkodliwianiem odpad6w medycznych na terenie

wojew6dztwa malopolskiego.

Informacje dodatkowe

III.1,2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre(lil warunku w tym zakresie.

Informacj e dodatkowe

III.1.3) ZdolnoSd techniczna lutr zawodowa

OkreSlenie warunk6w: - wykaz samochod6w dostosowanych do przewoZenia odpad6w

niebezpiecznych mog4cych jednorazowo odebrai od Zamawiaj4cego kontenery w iloSci 26

sztuk o poj. min. 0,77m3 kaZdy, - oSwiadczenie oferenta, i2 dysponuje kontenerami

spelniaj4cymi wymogi gromadzenia i przechowywania odpad6w niebezpiecznych w iloSci

umozliwiaj4cej w momencie odbioru kontener6w z odpadami pozostawienie Zamawiaj4cemu

kontener6w w iloSci zapewniaj4cej prawidlowe gromadzenie i przechowywanie

wyprodukowanych odpad6w,

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji

zam6wienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy rrykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Ztmawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust' 5
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ustawy Pzp Nie Zamawial4cy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OsWr.q.nCZnN SKLADANYCH Pp(ZEZ WYKONAWC4 W CELU

WST4PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEI,NIA WARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKCJI

OSwiadczenie o niepodleganiu nykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgpowaniu

Tak

O6wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWLq,DCZBN LUB DOKUMENToW , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTdRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Zalqcznk nr 2

lI.5) WYKAZ OsWtlOCZril LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PP.ZEZ

WYKONAWC4 W POST4POWANTU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

m.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNK6W UDZtAt U W pOSTIpOWANTU:

Zal4cznik nr 2a Wykaz samochod6w dostosowanych do przewoZenia odpad6w

niebezpiecznych mog4cych j ednorazowo odebrai od Zamawiaj4cego kontenery w iloSci 26

sztuk, o poj. min.0,77m3 ka2dy Oswiadczenie oferenta, i2 dysponuje kontenerami

spelniaj4cymi wymogi gromadzenia i przechowywania odpad6w niebezpiecznych w iloSci

umozliwiaj4cej w momencie odbioru kontener6w z odpadami pozostawienie Zamawiaj4cemu

kontener6w w iloSci zapewniaj4cej prawidlowe gromadzenie i przechowywanie
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wyprodukowanych odpad6w, OSwiadczenie oferenta, w kt6rym wskaze nazwg podmiotu i

adres punktu unieszkodliwienia zaka2nych odpad6w medycznych odbieranych w ramach

realizacji przedmiotowego zam6wienia. Aktualne zezwolenie na prowadzenie dzialalno5ci w

zakresie transportu, i unieszkodliwiania odpad6w medycznych lub zezwolenie na prowadzenie

dzialalnoSci w zakresie transportu odpad6w medyc znych oraz stosown4 umowg z jednostk4

zajm)j4c4 sig unieszkodliwianiem odpad6w medycznych na terenie wojew6dztwa

malopolskiego.

rII.5.2) W ZAKRESTE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PF(ZEZ

WYKONAWCE W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty naleiry dol4czyi nastqpuj4ce dokumenty: 1 . Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru

stanowi4cego zal1cznik nr I do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru

stanov/iqcego zal4cznik nrl a do specyfikacji. (Arkusz winien zawieraf wszystkie ewentualne

zmiany wprowadzone w czasie trwania postQpowania). 3. O6wiadczenia wymienione w

punkcie 5.1 specyfikacji ( zal4cznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pelnomocnictwo - do

reprezentowania wykonawcy w postEpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postgpowaniu i zawarcia umowy, je2eli osoba reprezentuj4ca wykonawcA w postgpowaniu o

udzielenie zam6wienia niejest wskazanajako upowaZniona dojego reprezentacji we

wlaSciwymrejestrzelubewidencjidzialalnoScigospodarczej.5,Zal4czruknr4-oSwiadczenie

RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) OPrS

N.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy i4da wniesienia wadium:

Nie
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Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

NaleZy poda6 informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalogriw elektronicznych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektronicznych :

Nie

Dopuszcza sig zloZenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sig zloienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig zloZenie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza siE tylko zjednoczesnym zloher,iem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidlrvana liczba nykonawc6w, kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w

postgpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnersfiro innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:
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IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bEdzie zawarla:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicznego systemu zakup6w:

lnformacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w dopuszcza si9 zlo2enie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobranie ze zlo2onych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzqdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetorg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale2y podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiy wskazad elementy, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikajqce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nale2y podai, kt6re informacje zostanq udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcj i

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczEce przebiegu aukcj i elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcj i elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na

jakich wykonawcy bqdq mogli licytowad (minimalne uysokoSci postqpief):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzEtu elektronicznego, rozwi4zai i specyfikacji
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technicznych w zakresie pol}czef,:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicmej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zloZyli nowych post4piefi, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcj i elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 90,00

OdlegloSi od siedziby Zamawiaj4cego do miejsca unieszkodliwiania odpad6w 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art,24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale2y podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

12 215

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagari zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoSci nagr6d dla wykonawc6w kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiezania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, je2eli zamawiajQcy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postEpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby roztiqzan:

Nale2y podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiujqce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wszystkie oferty :

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu Iiczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:

IV'.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne trz4dzeh informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci

post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rzy ne zloiryli nowych post4pieri, zostan4 zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Term in otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tre5ci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicmego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotycz4ce zabezpieczerua naleZytego wykonania umowy:

Informacj e dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY

Przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treici oferty, na

podstawie kt6rej dokonano rTboru wykonawcy: Nie

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Sposrib udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jeieli dotyczy):

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data:. 2019-07 -01, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebE udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskaza6 powody:
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Jgzyk lub jgzyki, wjakich mogq by6 sporzEdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV,6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajQcych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez paIstwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktr5re mialy byi przeznaczone na slinansowanie

calo5ci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, jeieli 6rodki

slu24ce sfinansowaniu zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re

zamawiajqcy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia, nie

zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:




