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I. Informacie og6lne.
1. 1 Nazwa iadres zamawiaj1cego otaz adres strony internetowej zamawiajqcego:

Zesp6l Opieki Zdrowotnei
ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

TEL: (033) a72-3r-oo
FAx: (033) a72-31-tL

e-mail: zozsuchabeskidzka@wp.pl
http / / www.zozsuchabeskidzka.pl

REGON: 00030441S, NIP: SS2-12-7 4-3Sz

1.2 Tryb udzielenia zam6wienia
Zam6wienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 slycznia 2004 r. - Prawo
zam6wieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 7579), zwanq dalej ,,ustawe", w
trybie przetargu nieograniczonego. Warto36 zam6wienia nie przekracza r6wnowarto6i kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych lvydanych na podstawie art. 1L ust. I ustalry.
1.3. Podstawa prawna trybu udzielenia zam6wienia publicznego-art.10 ust.1 oraz art.39 -46
Pzp.
7.4 Podstawa prawna opracowania SIWZ:

. ustawa z dni a 29 stycznia?0D4r. Pzp, (tekst iednolity: Dz. U. z 2078 r. poz. 1986)

. RozporzAdzenie Ministra Rozwoiu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaj6w dokument6w, jakich moie i4d,at zamawiajqcy od wykonawcy
w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U.227 lipca 2016r. poz.1126),

. Rozporzedzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
Sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczenia
wartoSci Zam6wieri Publicznych (Dz.U. z 2077r. poz. 2477),

o Rozporz4dzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot
warto6ci Zam6wiefl oraz konkurs6w, od kt6rych iest uzaleZniony obowiqzek
przekazyrarania ogloszeri U0PWE (Dz.U. z 2017r. po2.2479),

. Kodek Cywilny,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, po2.1503 z p62. zm)

1.5 W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajqcy bqdzie jednakowo traktowai
wszystkie podmioty ubiegaiece siq o zam6wienie publiczne, zapewniaj4c zachowanie uczciwej
konkurencji i r6wne traktowanie oraz zgodnie z zasadami proporcjonalno3ci iprzejrzystoSci.
1.6 Oferenci ponosz4 wszelkie koszty zwiEzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. Zaleca
siq, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, kt6re mogq byd konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
l.T.Przygotowuj4c ofertq wykonawca winien dokladnie zapoznat siq z zawarto6ciE wszystkich
dokument6w skladaj4cych sig na SIWZ, kt6r4 naleiy odczytywa6 wraz z ewentualnymi
modyfi kacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj4cego.
1.8 Formularz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia iest udostqpniany
zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajqcego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna
22, Blok "8", piqtro IV, oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.
II. Opis przedmiotu zam6wienia
2.l.Przedmiotem zam6wienia s4 uslugi odbioru, zaladunku, transportu i unieszkodliwiania
odpad6w medycznych, okreSlonych w zai4czniku nr 1a do SIWZ.
- Odpady o kodzie: 180101, 180102, 180103, 180106, 180107, 180108, 180109, 180182
IIoSi w skali 24 miesiqcy - 184 Mg
- Odpady o kodzie: 180104
Ilo5i w skali 24 miesiQcy - 40 Mg
2.2. Odbi6r odpad6w medycznych od Zamawia.j4cego bqdzie dokonywany specjalistycznym
srodkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepis6w
obowi4zujEcych przy transporcie towar6w niebezpiecznych.
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2.3. Wymagania dotyczqce przedmiotowej realizacji uslugi:
. Zgodnie z art. 20 ust 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 20\2 r. o odpadach (Dz.lJ. z 2073r. poz.

27, tj. z dnia 07.17.2076, Dz. U. z 2076r. poz. 7987), zakazuje siq unieszkodliwiania
zakainych odpad6w medycznych poza obszarem wojew6dztwa, na terenie kt6rego
zostaly wytworzone

. Zgodnie z art.95 ust. 2 Ustawy z dnia 74 grudnia 2012 r. o odpadach zakaZne odpady
medyczne unieszkodliwra sig przez termiczne przeksztalcanie w spalarniach odpad6w
niebezpiecznych.

2.4. Swiadczenie uslugi odbywai siq ma zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa:
. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 27, tj. z dnia

07.11.2076, Dz. U. z 2016r. poz. 1987),
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzor6w

dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Dz. U. z Z0l4r. poz. 1-973),
. Rozporz4dzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu

odpad6w I Dz. U.22074r. pol.1923),
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2 001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62. poz. 627 , t1. z

dnia 10.02.2 017r. Dz.U.zZ0l7r. poz. 519J,
. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (Dz.U.z20llr.

nr 227 , poz. 1367 , tj. z dnia 73.70.20\6r Dz. U. z 2016r poz. \834),
. Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2L paidziernika 2016r. w sprawie wymog6w i

sposob6w unieszkodliwiania odpad6w medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1819.)

2.5. Spos6b i termin odbioru.
2.5,1. Odpady medyczne okre5lone w zal4czniku nr 1a winnybyi odbierane najp6Zniej do godz.
12.00, w szczelnych, umytych i zdezynfekowanych kontenerach dostarczonych przez
Wykonawcg. Kontenery musz4 spelnia6 rvymogi gromadzenia i przechowywania odpad6w
niebezpiecznych. Wielkoii kontene16w musi byi dostosowana do rvymiar6w wind znaidu,4cych
siq u Zamawiaj4cego tj. szerokoSi kontenera nie moZe przekraczai 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 twardosciennych
pojemnikach, kt6re zapewnia Zamawiajqcy.
2.6. Do obowiEzk6w Wykonawcy nale2y:
2.6.1. Zaladunek i odbi6r odpad6w z miejsca wskazanego przezZamawiaj4cego:

- Szpital Rejonorvy w Suchej Beskidzkiej (poniedziale[ czwartek oraz wg potrzebJ
- Szpital w Makowie Podhalariskim (1x w tygodniuJ
- Nocna Swi4teczna Opieka Zdrowotna, miejsce stacjonowania Zespot6w Ratownictwa

Medycznego, fordan6w ul. Pilsudskiego 79 (1x w tygodniu)
- Miejsca stacjonowania Zespoi6w Ratownictvva Medycznego [odbi6r na wezwanie):
a/ Mak6w Podhalariski ul. 3 Maja 38
b/ Zawo)a,Zawoja Centrum nr 1730
- Odbi6r na wezwanie ze szk6l (wykaz szk6i stanowi zalqcznik nr 1bJ

po uprzednim zwa2eniu w obecno6ci przedstawiciela Zamawiaj4cego.
Wa2enie zebranych odpad6w winno odbywai siq w kontenerach. Nie dopuszcza siq
przektadania odpad6w do innego kontenera.
WaZenie odpad6w odbywa siQ na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiEzany iest przy pierwszym odbiorze odpad6w przedstawi6 dokument
potwierdzaiqcy Iegalizaclq wagi, na kt6rei odbywa siQ waZenie kontener6w z odpadami.
2.6.2. Dostarczenie kontener6w w iloSci: 26 sztuk, o pojemnoSci min. 0,77m3
2.6.3. Transport i utylizacia,
2.6.4. Potwierdzenie dokumentacji:

-,,Karty przekazania odpad6w" uystawione) przez Zamawiajqcego.
2.6.5. Mycie i dezynfekcja kontener6w wraz z przedstawieniem
potwierdzaiEcej tq czynnoSi fna ka2de wezwanie Zamawiai4cego).

dokumentacji
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2.6.6. Odbi6r odpad6w w kontenerach.
2.6.7. Unieszkodliwianie odpad6w.
2.6.8 Dokument potwierdza,4cy unieszkodliwienie zakainych odpad6w medycznych.
2.7 .Wymagany termin platno6ci wynosi 60 dni.
2.8. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladanie ofert czq6ciowych.
2.9. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantor,vych.
2.70. ZamawiaiEcy nie przewidu,e udzielenia zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

(zam6wienie dodatkowe).
2.17. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez wykonawcq

kluczorvych czqSci zam6wienia.
2.12. Zamawia)Ecy nie przewiduie rvymagari, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracg).
2.L3. ZamawiaiEcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.74. Zamawiaj4cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2.75, Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.
IIL Okres obowi4zywania umowy:
Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta na czas okre6lony - do 37.07 .202\r.
IV. Warunki udzialu w postqpowaniu i podstawy wykluczenia

4.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq nykonawcy, kt6rzy nie podlegaj4
wykluczeniu oraz spelniaj4 warunki udzialu w postqpowaniu.

4.2. Warunki udziaiu w postqpowaniu:
4.2.1.. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlone.j dzialalno6ci zawodowej,

o ile wynika to z odrqbnych przepis6w:
- aktualne zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania
odpad6w medycznych lub zezwolenie na prowadzenie dziaialno6ci w zakresie transportu
odpad6w medycznych oraz stosown4 umowq z jednostkq zajmuj4cq siq unieszkodliwianiem
odpad6w medycznych na terenie wojew6dztwa malopolskiego.

4.2.2. synsacja ekonomiczna lub finansowa:
ZamawiajEcy nie okreilil warunku w tym zakresie.

4.2.3. zdolnoS6 techniczna lub zawodowa:
- Wkaz samochod6w dostosowanych do przewoZenia odpad6w niebezpiecznych mog4cych
jednorazowo odebrai od Zamawiajqcego kontenery w ilo6ci 26 sztuk o poj. min. 0,77mtkaidy,
- o6wiadczenie oferenta, i2 dysponuje kontenerami spelniajqcymi wymogi gromadzenia i
przechowywania odpad6w niebezpiecznych w ilo5ci umo2liwiaj4cej w momencie odbioru
kontener6w z odpadami pozostawienie ZamawiajEcemu kontener6w w ilo6ci zapewniaj4cej
prawidlowe gromadzenie i przechowywanie wyprodukowanych odpad6w,

4.3. Wykonawca mo2e w celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w
punkcie 4.2.2 i4.2.3 specyfikacii, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zam6wienia, Iub ,ego czgSci, polegai na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezale2nie
od charakteru prawnego lqcz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolno6ciach lub sytuacji innych podmiot6w musi
udowodni6 Zamawiaj4cemu, 2e realizujqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbqdnymi
zasobami tych podmiot6w, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowiEzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozyc.ji niezbqdnych zasob6w na potrzeby realizac,i
zam5wienia.
Zamawiajqcy oceni, czy udostqpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnodci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa Iub ekonomiczna, pozwalajq na
wykazanie przez wykonawcq spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz zbad,a,
czy nie zachodzqwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt6rych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-23.
W odniesieniu do warunk6w dotycz4cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, wykonawcy mogq polegai na zdolno5ciach innych podmiot6w, je6li
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podmioty te zrealzui4 roboty budowlane lub uslugi, do realizacji kt6rych te zdolno6ci sq
wymagane.
Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem, kt6ry zobowiqzal sig do udostqpnienia zasob6w, za
szkodq poniesio\E przez zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostEpnienia tych
zasob6w, chyba 2e za nieudostqpnienie zasob6w nie ponosi winy.
le2eli zdolno6ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o kt6rym mowa w ust. 1, nie potwierdzajE spelnienia przez wykonawcq
warunk6w udzralu w postqpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiot6w podstawy
wykluczenia, zamawiajqcy zai4d,a, aby wykonawca w terminie okre6lonym przez
Zamawiaj4cego zast4pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiEzal
siQ do osobistego wykonania odpowiedniej czg5ci zam6wienia, je2eli wyka2e zdolno6ci
techniczne lub zawodowe lub sytuacjQ finansowq lub ekonomicznq, o kt6rych mowa w
pierwszym zdaniu.

V. OSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w udzialu w
postQpowaniu oraz brak podstaw do lvykluczenia.
5.1. Do oferty ka2dy wykonawca musi dolqczyt aktualne na dzieri skladania ofert

oSwiadczenie w zakresie wskazanym w zatEczniku nr 2 r 2a do specyfikacji. Informacje
zawarte w oSwiadczeniu bqd4 stanowii wstQpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w postepowaniu.

5.2. W przypadku wsp6lnego ubiegania siq o zam6wienie przez wykonawc6w oSwiadczenie,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji sklada ka2dy z wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajEcych siq o zam6wienie. O6wiadczenie to ma potwierdzai spelnianie warunk6w
udzialu w postgpowaniu w zakresie, w kt6rym kaidy z wykonawc6w wykazuje
spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3. Zamawiaj4cy nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu,
o kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, w celu rvykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postqpowaniu.

5.4. Wykonawca, kt6ry powoluje siq na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia w zakresie, w jakim powoluje
siq na ich zasoby, warunk6w udziaiu w postQpowaniu sklada takie o6wiadczenie, o
kt6rym mowa w punkcie 5.1 specyfikacji, dotycz4ce tych podmiot6w.

5.5. Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia, wezwie wykonawcq, kt6rego oferta
zostala najwy2ej oceniona, do zlo2enia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni,
aktualnych na dziei zio2enia nastepuj4cych oSwiadczeri lub dokument6w:
5.5.1. Wykazu samochod6w dostosowanych do przewo2enia odpad6w niebezpiecznych

mog4cych jednorazowo odebrai od Zamawiaj4cego kontenery w ilo6ci 26 sztuk, o
poj. min.0,77m3 ka2dy

5.5.2. 0iwiadczenie oferenta, i2 dysponuje kontenerami spelniaj4cymi wymogi
gromadzenia i przechowywania odpad6w niebezpiecznych w iloSci umo2liwiaj4cej
w momencie odbioru kontener6w z odpadami pozostawienie Zamawiajqcemu
kontener6w w iloSci zapewnrajqcej prawidlowe gromadzenie i
przechowy\iyanie wyprodukowanych odpad6w,

5.5.3. O6wiadczenie oferenta, w kt6rym wska2e nazwq podmiotu i adres punktu
unieszkodliwienia zakainych odpad6w medycznych odbieranych w ramach
realizacji przedmiotowego zam6wienia.

5.5.4. Aktualne zezwolenie na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie transportu,
i unieszkodliwiania odpad6w medycznych lub zezwolenie na
prowadzenie dzialalnoSci w zakresie transportu odpad6w medycznych oraz
stosownE umowq z lednostkq zajmujacq sie unreszkodliwianiem odpad6w
medycznych na terenie wojew6dztwa malopolskiego.

5.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o

kt6re, mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiqzany bqdzie do przekazania
Zamawiaj4cemu o6wiadczenia o przynale2no6ci lub braku przynale2noSci do tej samej
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grupy kapitalowej, o kt6rei mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, \ rykonawca mo2e przedstawii dowody, 2e powiqzania z innym wykonawc4
nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.7. W zakresie nie uregulowanym specyfikacj4, zastosowanie mai4 przepisy Rozporz4dzenia
Ministra Rozwoju z dnia 25 lipca 2015 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, ,akich mo2e
24dai zamawia)qcy od wykonawcy w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

5.8. Wykonawcy mogq wsp6lnie ubiegai siq o udzielenie zam6wienia w rozumieniu art. 23 ust. 1

ustawy.
5.8.1. Wykonawcy wsp6lnie ubiegai4cy siQ o udzielenie zam6wienia publicznego (np.

czlonkowie konsorcjum, przedsiqbiorcy prowadzqcy dzialalnoS6 w formie sp6lki
cywilnej) sq zobowiqzani ustanowi6 Pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu albo do reprezentowania ich w postqpowaniu i do zawarcia umowy.

5.8.2. W takim przypadku wykonawcy wsp6lnie ubiegaiEcy siq o udzielenie zam6wienia
publicznego sE zobowiEzani do zloienia w ofercie Pelnomocnictwa
ustanawiaj4cego Pelnomocnika, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll specyfikacji.
Pelnomocnictwo powinno zawierai umocowanie do reprezentowania w
postQpowaniu Iub do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy.

5.9. KIAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 9S/45/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 719 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,2e:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zesp6l Opieki Zdrowotnei w Suchei

Beskidzkiei z siedzibE w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22;
. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Marek

Sadowski email masad@zozsuchabeskidzka.pl
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwiqzanym z w/w postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego;
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 osoby Iub podmioty, kt6rym udostqpniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. I oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
,,ustawa Pzp";

. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4lat od dnia zakoriczenia postqpowania o udzielenie zam6wienia, a je2eli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umolvy;

. obowiqzek podania przez Pani4/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana
dotycz4cych jest wymogiem ustawowym okre6lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiEzanym
z udzialem w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre3lonych danych wynikaj4 z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osoborvych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz4cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo 2qdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobor,lych z zastrze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO;

. nie przysluguje Pani/Panu:
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- w zwiqzku z art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art, 2L RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyi podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
iest art, 6 ust, 1 lit. c RODO.

VI. Informacie o sposobie porozumiewania siQ Zamawiaiqcego z wykonawcami,
przekazywania o5wiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania siQ z wykonawcami

6.1. W niniejszym postQpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informac,e s4
przekazywane faksem lub drog4 elektroni czn4. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna. Je2eli zamawiaj4cy lub wykonawca przekazujE oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faksu lub przy u2yciu Srodk6w
komunikacji elektronicznel w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
ustug droga elektronicznq, kaid,a ze stron na 2qdanie drugiej strony niezwlocznie
potvvierdza fakt ich otrzlrmania.

6.2. Oferta musi byi zto2ona w formie pisemnej.
6.3. Korespondencjq w formie pisemnei wykonawcy s4 zobowi4zani wysylai b4dZ skladai na

adres: Zesp6l Opieki Zdrowotnej Sekretariat Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22,34-200
Sucha Beskidzka .

6.4. Korespondencjq w formie elektronicznej nale2y kierowai na adres:
zozs uchabeskid zka @wp.pl

6.5. Przeslanie korespondencji na inny adres lub numer niZ zostalo to okre6lone powyiej
moZe skutkowai tym, 2e zamawiaj4cy nie bqdzie m6gl zapoznai siq z tre5ciq przekazanej
informacji we wlasciwym terminie.

6.6. Wykonawcy mog4 zwr6cii sig do zamawiaiacego o rryja6nienie treSci specyfikacji.
Wyjasnienia tresci specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany bqda dokonywane zgodnie z
art. 38 ustawy. Zamawiaj4cy preferuje korespondenciq w formie elektronicznej. Wnioski
o wyjaSnienie tre6ci specyfikacii nale2y przesylai na adres mailowy podany w punkcie
6.5 w formie umo2liwiaj4cej kopiowanie tre6ci pisma i wklejenie jej do innego
dokumentu.
Wnioski i zapytania nale2y skladac do koica dnia, w kt6rym uplywa polowa terminu na
sktadanie oteit t;. ao ....1.{.....00.20 tsr.

6.7. Kontakt w sprawach zwiqzanych z wyjaSnianiem treSci specyfikacji:
tel. (33) 872-33-23- Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Agnieszka Pajerska.

VIl, Termin zwiqzania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwi4zany zlo2on4 ofert4 przez okres 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

VIIL Spos6b przygotowania oferty.
8.1. Ofertq nale2y sporzqdzit. w jgzyku polskim, w formie pisemnej.
8.2. Do oferty nale2y dolqczy6 nastqpui4ce dokumenty:
8.2.1. Wypeiniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania rvykonawry
formularz oferty, sporzqdzony wedtug wzoru stanowiEcego zalqcznik nr 1 do specyfikacji.
8.2.2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa2nione do reprezentowania wykonawcy
arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowiqcego zatqcznik nrla do specyfikacji.
(Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postqpowaniaJ.

' Wyjoinienie: informacja w tym zokresie jest wymaganq, jeieli w odniesieniu do donego administratorq lub
podmiotu przetwqrzajqcego istnieje obowiqzek wyznqczenia inspektoro ochrony danych osobowych.

" Wyjslnienie: skorzystanie z prawq do sprostowaniq nie moie skutkowqi zmiqnq wyniku postepowqnia
o udzielenie zamdwienia publicznego qni zmianq postonowiei umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moZe naruszae integralnolci protokolu oraz jego zalqcznikdw.
"'Wyjainienie: prawo do ogrqniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowwaniq, w
celu zapewnienia korzystonia ze lrodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwogi na wo,ne wzglQdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pafistwa czlonkowskiego.
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8.2.3. O6wiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqcznik nr 2 i 2a do
SIWZ].

8.2.4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postqpowaniu albo do
reprezentowania urykonawcy w postqpowaniu i zawarcia umowy, jeieli osoba
reprezentujaca wykonawcg w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest
wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlaiciwym rejestrze lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej.

8.2.5. Zalqcznik nr 4 - o6wiadczenie RODO.
8.3. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty byly ponumerowane.
8.4. Wskazane iest aby wszystkie strony oferty byly zszyte, zbindowane Iub w inny spos6b

trwale zl4czone w celu zapobie2enia ich dekompletac,i.
8.5. Wszelkie poprawki Iub zmiany tre6ci kt6regokolwiek dokumentu wchodz4cego w sklad

oferty musz4 byi parafowane wlasnorqcznie przez osobq upowa2nionq do
reprezentowania wykonawcy.

8.6. Wskazane jest aby pierwsza stronq oferty przetargowej stanowi+ spis treSci zawiera.j4cy
wykaz dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, z podaniem numeru strony oferty, na
kt6rej dany dokument siq znajduje oraz ilo56 wszystkich stron oferty.

8.7. Przedstawienie propozycii rozwi4zah alternatywnych lub wariantowych nie bqdzie
brane pod uwagq i spowoduje odrzucenie oferty.

8.8. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszly zwiqzane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty.
8.9. Ka2dy wykonawcamoie zloiy6 tylko jedn4 ofertq.
8.10. ZamawiajEcy nre ujawni informacji stanowiacych tajemnicq przedsiqbiorstwa w

rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli rvykonawca nie
p62niej ni? w terminie skladania ofert zastrze,e,2e nie mog4 one byt udostqpnione oraz
v'tykaie, 2e zasttze?one informacje stanowia tajemnicq przedsiQbiorstwa. W takim
\ryypadku wskazane jest, aby oferta skladala siq z dw6ch rozdzielonych czg6ci. Cze{t
pierwsza oznaczona napisem ,,Dokumenty jawne" powinna zawierat. wszystkie
wymagane dokumenty okre5lone w specyfikacji, z rvyjqtkiem informacji bqd4cych w
ocenie wykonawcy taiemnicE przedsiqbiorstwa. Informacje stanowiece taiemnicQ
przedsiqbiorstwa powinny by(, zloione w drugiej czqici oferty oznaczonej napisem
,,lnformacje zastrzezone". W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio
poufnoSci informacji, Zamawiajqcy nie bierze odpowiedzialno3ci za ewentualne
ujawnienie ich tre6ci. Wykonawca nie mo2e zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art.
85 ust. 4 ustawy.

8.11. Wykonawca mo2e zmienii lub wycofai ofertq przed upiy,wem terminu skladania ofert.
W przypadku zmiany oferty wykonawca winien zlo2y6 jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o tym co i jak zostalo zmienione oraz dokumenty wymagane w zwt4zku ze
zmianq. Calo6i powinna byt. zloiona w kopercie oznakowanej ,,ZMIANA OFERTY".
Wszystkie wymagania dotycz4ce skladania ofert dotycz4 r6wniei przypadku zmiany
oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien zloiyi jednoznaczne pisemne
o6wiadczenie o i,lycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy sprawdzi
skutecznoSi zloionego oSwiadczenia w powiEzaniu z dokumentami zlo2onymi w ofercie,
kt6rej dotyczy irvycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej
zawarte nie zost anq od,czytane - zostanie ona zwr6cona wykonawcy.

8.72.W przypadku zlo2enia oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u
zamawiajqcego obowi4zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i
uslug, zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionei w niej ceny
podatek od towar6w i uslug, kt6ry miaiby obowi4zek rozliczy( zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, skladaj4c ofertq, winien poinformowai Zamawiaj4cego, czy
wyb6r oferty bqdzie prowadzi6 do powstania u zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
wskazu)4c nazwq (rodzajJ towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bqdzie
prowadzi6 do iego powstania, oraz wskazujEc ich warto66 bez kwoty podatku. le2eli
zlo2ono ofertq, kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u Zamawiai4cego obowiqzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug, do ceny
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najkorzystnieiszej oferty lub oferty z nainizszq cenE dolicza siQ podatek od towar6w i
uslug, kt6ry zamawiajqcy mialby obowiqzek rozliczyi zgodnie z tymi przepisami. W
zwiqzku z tym, w takim przypadku cena podana prz ez takiego wykonawcq w ofercie jako
,,cena brutto" nie mo2e zawierai podatku VAT, kt6ry zamawiajqcy bqdzie mial
obowiqzek rozliczyt.

8.13. Ofertq nalezy zloLy(. w zamkniqtej kopercie. Koperta powinna byi zamkniqta w spos6b
gwarantuiecy zachowanie w poufnosci jei zawartosci oraz zabezpieczaj4cy jej
nienaruszalnoiC do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna byi zaadresowana wedlug
poni2szego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

ZESP6L OPIEKI ZDROWOTNEI
DN AT. Z AM6W IEN PUB LICZNYC H

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Szpitalna 22
OFERTA W POSTIPOWANIU NA:

,,Uslugi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpad6w medycznych"

Nr sprawy: ZOZ.Y.0l0/DZP /30/79
Nie otwierai przed 01.07.2019r. godz. 11:00*

Dostarcz i do Sekretariatu blok C, I I tro
*w prapadku Vniary hmiw sk/adania oJert ruhp wpiai obowi4ytjaq (aktmlry) temit
8.1.4. Wskazane jest, aby wykonawca umieicil w kopercie zawierajqcej ofertQ r6wniez

osobnq kopertq zawierajEca dokumenty zastrzezone, je2eli zachodzi przypadek
okre5lony w punkcie 9.1.

IX. Termin oraz mieisce skladania i otwarcia ofert.
9.1 Miejsce itermin sktadania ofert.

Oferty nalezy skladai w Sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
Blok C, I piqtro, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, nie p6iniej ni2 do dnia
01.07.2018 r, godz. 10:00,oferty zlozone po terminie zostan4 zwr6cone zgodnie z art.
84 ust. 2 ustawy.

9.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otlvarcie ofert odbqdzie sig w dniu 01.07.2018r. godz, 11:00, w Dziale Zam6wieri
Publicznych Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna ZZ.
Podczas otwarcia ofert zamawiajecy poda informacje okreslone w art. 86 ust.4 ustawy.

9.3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamie5ci na stronie internetowei
informacje dotyczqce:
aJ kwoty, iake zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia;
b) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty w terminie;
c) ceny i warunk6w platno6ci zawartych w ofertach.
Informacje te zostanq zamieszczone na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl
w miejscu, w kt6rym zostalo zamieszczone ogloszenie o przedmiotowym postepowaniu.

X. Spos6b obliczenia ceny.
10.1. Cena podana w ofercie musi uwzglqdniai wszystkie koszty dostawy i podatek VAT (z

zastrz eZeniem przypadku, o kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacii).
Cena oferty ma byt skalkulowana na 1 kg odpad6w i zawierai wszystkie koszy zwi4zane z
realizac,e niniejszego zam6wienia tj.:
F Koszt odbioru i zaladunku,
> koszt transportu,
> koszt utylizacii,
> koszt dzier2awy kontener6w i poiemnik6w,
) mycia i dezynfekcji kontener6w,
) koszt druk6w ewidencji i obrotu odpadami,
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) inne koszty
10.2. Wszystkie warto6ci cenowe nale2y podai w zlotych [z zaokrEgleniem do dw6ch miejsc

po przecinku).
10.3. W Formularzu oferty nale2y podai cenq brutto (z podatkiem VAT)- W przypadku, o

kt6rym mowa w punkcie 8.12 specyfikacji podana przez wykonawcq cena jako ,,cena
brutto" nie mo2e zawiera6 podatku VAT obowi4zujEcego w Polsce.

10.4. Warto6i ,est to suma wszystkich jego sktadnik6w, kt6re se iloczynem
iloSci i ceny iednostkowej netto x stawka VAT.

xL Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spos6b oceny ofert.
l,Oceniane ria i ich ran

2.Spos6b obliczania wartoSci punktowei poszczeg6lnych kryteri6w

A. Cena oferty
Cn x 100 ptk. =Cx Ranga (900/o)

CK

gdzie Cn - najni2sza cena spo516d ofert nie podlegajqcych odrzuceniu i zlo2onych przez
wykonawc6w, kt6rzy nie podlegalq wykluczeniu w danym etapie badania i oceny
ofert
Ck - cena proponowana ptzez danego oferenta
C - iloSi punkt6w uzyskanych przez oferenta

B. Odleglo56 od siedziby Zamawiai4cego do mieisca unieszkodliwiania odpad6w
Onxl 0 ntk. O x Ranga [100/o)

ok

gdzie'. On - najkr6tsza odleglo66 do miejsca utylizacji odpad6w spoSr6d ofert nie
podlegaj4cych odrzuceniu i zloionych przez wykonawc6w, kt6rzy nie
podlegaj4 wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
Ok - odleglo6i proponowana przez danego oferenta
0 - ilo36 punkt6w uzyskanych przez oferenta

XII. Informacie o formalnoSciach, iakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

12.1. Zamawiaiqcy poinformuje niezwlocznie wszystkich r,vykonawc6w o:
12.7.1,. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwq albo imiq i nazwisko, siedzibq

albo miejsce zamieszkania i adres, je2eli jest miejscem wykonywania dziaialnoSci
wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz nazry albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeieli s4 miejscami wykonywania dzialalno6ci
wykonawc6w, kt6rzy zloiyli oferty, a takie punktacjg przyznanE ofertom w
ka2dym kryterium oceny ofert i l4czn4 punktacjq,

12.1.2. wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni,
12.1.3. wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a

w przypadkach, o kt6rych mowa w art.89 ust. 4 i 5, braku r6wnowa2nojci lub
braku spelniania wymagari dotyczEcych wydajnoSci lub funkcjonalnoSci,

72.7.4. uniewainieniu postqpowania
- podaiEc uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacie, o kt6rych mowa w pkt. 12.1.1. i 12.1.4. zostanE zarnieszczone na stronie

Kryteria oceny Ranga Spos6b oceny

9Oo/o Wg wzoru

0dlegloii od siedziby
Zomawiajqcego do miejsco
unieszkodliwiania odpad6w

l0o/o
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w ocente.

Cena

Wg wzoru
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internetowei.
12.2. Zamawiaiqcy przefle umowq wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana albo zaprosi

go do swojej siedziby w celu podpisania umowy.
12,3.W pnypadku wyboru oferty zlo2onej przez wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych siq

o udzielenie zam6wienia publicznego zamawiajqcy moie LEda( - przed zawarciem
umowy - umowy reguluj4cej wsp6lpracq rych wykonawc6w.

XIII. Zabezpleczenie naleiytego wykonania umowy.
W niniejszym postqpowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy.

XIV. Wz6r umowy.
Wz6r umowy stanowi zatqcznik nr 3 do specyfikacji.

XV. Srodki ochrony prawnei.
Wykonawcy przyslugujq przewidziane w ustawie 6rodki ochrony prawnej w postaci
odwolania oraz skargi do s4du. Szczeg6lowe zasady wnoszenia 5rodk6w ochrony prawnei
oraz postgpowania toczonego wskutek ich wniesienia okreila Dzial Vl ustawy.
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zam6wieniu ispecyfikacii przyslugui4 r6wnie2
organizacjom wpisanym na listq, o kt6rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

( podpis sporzqdzajEcego)

t,
....................... i I.:....

( podpis przewodniczqcego
Komisri Przetargowei)

(data i podpis zatwierd jqcego)

t
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Zalqczniki:
1. Formularz oferty - zalqcznik nr 1.

2. Formularz asortymentowo- cenowy - zatqcznik nr 1a
3. Wykaz szk6l - zalacznik nr 1b
4. OSwiadczenia wykonawcy - zalqczniknr2,2a
5. Wz6r umowy - zalqcznik nr 3.
6. OSwiadczenie R0D0 - zal4cznik nr 4
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