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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
Pl
ul. Żeromskiego 113
Łódź
90-549
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Majewska
E-mail: a.majewska@skwam.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=2363
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów zmieszanych, segregowanych,
pobudowlanych, wielkogabarytowych oraz materiałowych ze wszystkich kompleksów szpitalnych dla USK im.
WAM-CSW
Numer referencyjny: 09/PN/ZP/U/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:a.majewska@skwam.lodz.pl
http://uskwam.umed.lodz.pl/
http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=2363
https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz


2 / 8

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Usługa odbioru, wywozu i
zagospodarowania odpadów komunalnych: odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych oraz odpadów
pobudowlanych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów materiałowych ze wszystkich kompleksów
szpitalnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny
Szpital Weteranów w Łodzi, zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie
podzielone jest na 2 pakiety.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 - odpady zmieszane i odpady segregowane
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są kompleksy szpitalne Zamawiającego położone w Łodzi:
przy ul. Żeromskiego 113
przy Pl. Hallera 1
przy ul. Sterlinga 1/3
przy ul. Pieniny 30
przy ul. Żeromskiego 92

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Usługa odbioru, wywozu i
zagospodarowania odpadów komunalnych: odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych oraz odpadów
pobudowlanych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów materiałowych ze wszystkich kompleksów
szpitalnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital
Weteranów w Łodzi.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania znajduje się w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 - odpady pobudowlane, odpady wielkogabarytowe i odpady materiałowe
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000
90511000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania Zamówienia są kompleksy szpitalne Zamawiającego położone w Łodzi:
przy ul. Żeromskiego 113
przy Pl. Hallera 1
przy ul. Sterlinga 1/3
przy ul. Pieniny 30
przy ul. Żeromskiego 92

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Usługa odbioru, wywozu i
zagospodarowania odpadów komunalnych: odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych oraz odpadów
pobudowlanych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów materiałowych ze wszystkich kompleksów
szpitalnych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital
Weteranów w Łodzi.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania znajduje się w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży aktualny wpis do Rejestru Działalności
Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydany przez Prezydenta Miasta Łodzi zgodnie
Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010, j.t.
ze zm.)
W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego Zamawiający żąda następującego dokumentu:
1. odpisu z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych wydany
przez Prezydenta Miasta Łodzi zgodnie Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2019r., poz.2010, t.j. ze zm.);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
1.1. Pakiet 1 - jedną instalacją komunalną, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
środowiska lub technologii o której mowa w art. 143 tej ustawy;
1.2. Pakiet 2 - jedno miejsce składowania odebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.1. Pakiet 1: pojazdami w ilości 2 szt. - przystosowanymi do prawidłowej realizacji umowy oraz
przystosowanymi do opróżniana pojemników wykazanych przez Zamawiającego w punkcie 9.4. opisu
przedmiotu zamówienia do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się
odpadów. Samochody powinny być oznakowane napisami zawierającymi nazwę firmy, jej adres oraz numer
telefonu.
2.2. Pakiet 2: pojazdami w ilości 1 szt. - przystosowanym do prawidłowej realizacji umowy oraz przystosowanym
samochodem do opróżniana kontenerów wykazanych przez Zamawiającego w punkcie 9.5. do odbierania
odpadów wielkogabarytowych
B. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dwóch usług dla każdego pakietu
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
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1. dotyczy Pakietu 1- wykaz instalacji komunalnych przetwarzania odpadów, do których odpady będą
przekazywane - wykorzystanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności zawierający adres oraz
informację o podstawie do dysponowania tą instalacją komunalną - Załącznik Nr 4 do SIWZ;
2. dotyczy Pakietu 2 - wykaz miejsc składowania odebranych odpadów, do których odpady będą przekazywane
- wykorzystanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności zawierający adres oraz informację o
podstawie do dysponowania tym miejscem składowania - Załącznik Nr 4 do SIWZ;
3. dotyczy Pakietu 1 oraz Pakietu 2 - wykaz samochodów do przewozu odpadów – spełniający warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV pkt 2b) SIWZ - Załącznik nr 5 do SIWZ;
4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2019 r., poz. 243 t.j., ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 t.j. ze zm.)
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt. 1, każdy z
Wykonawców jest zobowiązany do oferty załączyć:
2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (...)
Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania znajdują się w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami Wzoru Umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital
Weteranów, 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40.000,00 złotych, słownie: czterdzieści tysięcy zł
00/100 (dotyczy wszystkich pakietów) lub w wysokości uzależnionej od części zamówienia:
Pakiet nr Wadium w PLN:
Pakiet 1 37 600,00 zł
Pakiet 2 2 400,00 zł
W przypadku składania oferty na kilka pakietów należy wnieść wadium w kwocie równej sumie kwot właściwych
dla poszczególnych części zamówienia.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Cd. informacji dotyczących wadium znajduje się
w SIWZ.
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2. Dotyczy IV.2.6) – Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – Termin związania ofertąliczony
zgodnie z ustawą Pzp – 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
3. Opis sposobu przygotowania oferty określony jest w SIWZ.
4. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i złożenia oferty znajdują się
w SIWZ udostępnianej na stronie internetowej Zamawiającego: www.uskwam.umed.lodz.pl.
6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.4.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –
Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, POLSKA,
— w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznymi
m.Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnym Szpitalu Weteranów pocztą
elektroniczną na adres: daneosobowe@skwam.lodz.pl  ,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego,
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo
zamówieńpublicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
minimum4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. (...)
C.d. klauzuli dostępny w SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

www.uskwam.umed.lodz.pl
mailto:daneosobowe@skwam.lodz.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. 2. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

