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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473902-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2021/S 182-473902
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Milionowa 14
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Skałban, Maria Majewska
E-mail: przetargi@jonscher.pl
Tel.: +48 426721904
Faks: +48 426761785
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.jonscher.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.jonscher.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wywóz i utylizacja odpadów medycznych z Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Numer referencyjny: 36/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji (unieszkodliwienia) odpadów
medycznych pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań, wytworzonych
przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacjach: ul. Milionowa 14, 93-113
Łódź; ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź; ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź; ul. Zarzewska 59/58, 93-129 Łódź oraz
ul. Rewolucji 1905r. 54, 90-222 Łódź). Szacunkowa ilość odpadów na okres 12 miesięcy została określona w
załączniku nr 2 do SWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji (unieszkodliwienia) odpadów
medycznych o kodach:
1) 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03);
2) 18 01 02 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z
wyłączeniem 18 01 03);
3) 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;
4) 18 01 04 – inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania
jednorazowe, pieluchy);
5) 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08;
6) 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań, wytworzonych przez Miejskie
Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacjach: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź; ul.
Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź; ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź; ul. Zarzewska 59/58, 93-129 Łódź
oraz ul. Rewolucji 1905r. 54, 90-222 Łódź). Szacunkowa ilość odpadów na okres 12 miesięcy została określona
w załączniku nr 2 do SWZ.
2. W zakres usługi będącej przedmiotem niniejszego postepowania wchodzą w szczególności:
1) załadunek odpadów z miejsca ich składowania na terenie siedziby Zamawiającego;
2) transport odpadów pojazdem specjalnym, spełniającym wymogi do przewozu materiałów niebezpiecznych;
3) utylizacja (unieszkodliwianie) odpadów niebezpiecznych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z
zachowaniem wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 797 ze zm.), zwaną
dalej: „ustawą o odpadach” oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1219 ze zm.).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W ramach tego warunku, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument, o którym mowa w rozdz. V.4 (l.p.
1-2 tabeli) SWZ:
1) Zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie usług związanych z
unieszkodliwianiem odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach.
2) Dokument wydany przez właściwy organ potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (o którym mowa w
Rozdziale 2 Działu IV ustawy o odpadach).

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W ramach tego warunku, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument, o którym mowa w rozdz. V.4 (l.p.
3-4 tabeli) SWZ:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 2 usługi o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł każda z nich, polegające na odbieraniu,
transportowaniu i unieszkodliwianiu odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach (wg zał. nr 6 do SWZ),
wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi: min. jeden środek transportu do przewozu
odpadów od Zamawiającego do miejsca utylizacji, spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 756) - wg zał. nr 7 do SWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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Warunki realizacji umowy:
Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 10 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §
13 wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Ofertę stanowią:
1) formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ);
2) formularz asortymentowo-cenowy (wg zał. nr 2 do SWZ).
2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty:
1) Jednolity europejski dokument zamówienia;
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SWZ).
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg zał. nr 4 do SWZ).
4) Zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo dla spalarni wskazanej przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzające,
że wskazana instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych jest eksploatowana i spełnia wymogi
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody a ich standardy są
dotrzymane.
5) Aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe
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w zakresie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych, tj. potwierdzające wdrożenie i stosowanie przez
Wykonawcę Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy: PN-EN ISO 9001:2015 wraz z
zobowiązaniem Wykonawcy, że certyfikaty będą utrzymane w mocy przez cały okres umowy.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg. zał. nr 5a do SWZ), składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp, jeśli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach
podmiotu trzeciego, wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w
odpowiednim zakresie (wg. zał. nr 5b do SWZ).
7) oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą
ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny wykonawcy.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 8 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
3) oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 9 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (patrz pkt 2, l. p. 1 tabeli), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10 000,00 zł.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: j.w
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: j.w.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021
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