
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532421008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M.Skłodowskiej - Curie 23

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 417 35 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pczszpitalkluczbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczszpitalkluczbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

podmiot leczniczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3acb6d78-80dd-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015278/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 15:28
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pczszpitalkluczbork.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: .W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (EPUAP Skrytka odbiorcza:
/SP_Kluczbork/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: przetarg@pczszpitalkluczbork.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta ma
być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. 2. Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, adres e-mail, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. 3.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych ogólnodostępnych (np. doc., docx., PDF., zip,
rar) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 4.Ofertę należy złożyć w oryginale. 5.Ofertę sporządza
się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Złożenie oferty na
nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana w niniejszej specyfikacji jest niedopuszczalne, nie
stanowi jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 7.Oferta, jak również wszelkie
oświadczenia winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania. 8.W sytuacji kiedy oferta zawiera chronione tajemnice
przedsiębiorstwa informacje te mają być zawarte w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie, że
nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 84 ust. 4
Prawa.9.Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zip-em). W kolejnym kroku za
pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty
składające się na ofertę. 10. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
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został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 12. Wykonawca po upływie terminu
do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 1.7. SPOSÓB
KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert i
wniosków) 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazano powyżej),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 2. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
przetarg@pczszpitalkluczbork.pl, 3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie drogą elektroniczną (e-
mail) w szczególności: - pytań do SIWZ, - wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do
Wykonawców, - informacji o wynikach postępowania, - informacji o odrzuceniu oferty, - informacji o
wykluczeniu Wykonawcy, - informacji o poprawieniu omyłek, - pism informujących o przedłużeniu lub
nie przedłużeniu terminu związania ofertą.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.1.2.
Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe
Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 46 – 200 Kluczbork. Tel.: 77 417
35 00, e-mail:. sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem telefonu 77
417 35 09 lub adresu e-mail: inspektor@pczszpitalkluczbork;3) dane osobowe Wykonawcy będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór,
transport i utylizacja odpadów medycznych – znak sprawy: ZP 01/21 oraz w celu archiwizacji
dokumentacji dotyczącej tego postępowania;4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.1.3. Wykonawca jest
zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:1) obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to
dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.4. Zamawiający informuje, że;1) udostępnia dane
osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów
zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale
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IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;2) udostępnianie protokołu i załączników do
protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art.
9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby),
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;3) w przypadku korzystania przez osobę,
której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15
ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o
odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania
przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia;4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;5) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;6) w
przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 123900,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych1.1 Wspólny
Słownik Zamówień CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 90520000-8 - Usługi w
zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych, 90524200-8 -
Usługi usuwania odpadów szpitalnych, 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych,
90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych1.2 Odbiór i
unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180101, 180102,180103, 180104, 180106,
180107, 180109, 180182 odbywać się będzie wg opisu przedstawionego w niniejszym
dokumencie i na warunkach określonych w projekcie umowy będącej załącznikiem do
niniejszego opisu. 1.3. Planowana miesięczna średnia ilość odpadów medycznych
dostarczonych przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca wyniesie ok. 1.400 – 1.500kg.
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Podana ilość jest wartością szacunkową.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany
będzie do odbioru, załadunku, wywozu i utylizacji odpadów medycznych. Szacunkowa ilość
odpadów w okresie 12 miesięcy wynosi ok. 17.700 kg. Ilość odpadów jest uzależniona od ilości
pacjentów oraz ilości wykonywanych zabiegów.Kod odpadu Szacunkowe ilości odpadów w kg18
01 01 wg. potrzeb18 01 02 198 18 01 03 17.34418 01 04 14618 01 06 wg. potrzeb18 01 07 wg.
potrzeb18 01 09 1018 01 82 wg. potrzeb1.4. Miejscem odbioru odpadów przez Wykonawcę od
Zamawiającego jest Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku ul. M. Skłodowskiej – Curie
23, oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Wołczynie ul. Kościuszki 1.1.5. Wykonawca
zobowiązuje się do odbioru odpadów wytworzonych przez Zamawiającego, w takie dni jak.:
poniedziałek - środa - piątek w godzinach od 8.00 do 14.00. 1.7. Zbiórkę odpadów z oddziałów i
innych komórek organizacyjnych Szpitala dokonuje Zamawiający i dostarcza odpady do
magazynu odpadów medycznych. Załadunek odpadów z magazynu odpadów medycznych na
środek transportu Wykonawcy dokonuje/ą pracownik/pracownicy Wykonawcy. 1.8. Zamawiający
zobowiązany jest do każdorazowego ważenia i ewidencjonowania odpadów. 1.9. Wagę
przekazywanego odpadu Zamawiający każdorazowo wpisuje na worek z odpadem medycznym
oraz do zeszytu na podstawie którego zliczana jest masa odpadów. Zamawiający na tej
podstawie wypisuje „ Kartę przekazania odpadu w systemie BDO dla każdego rodzaju
wytworzonego odpadu. 1.10. Zamawiający posiada wagę elektroniczną, która znajduję się w
magazynie odpadów medycznych.1.11. W przypadku niedotrzymania terminu odbioru odpadów
medycznych, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania
przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego przez
Zamawiającego terminu na usunięcie nieprawidłowości.1.12. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty związane z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów medycznych.Świadczenie usługi ma
odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym szczególności
:"Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);"Ustawą
z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1219 ze zm.);"Ustawą z
dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 154
ze zm.);Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
2140 ze zm.);"Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadów (tj. Dz.U. 2020, poz. 10);"Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października
2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016, poz.
1742);"Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i
sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2016, poz.
1819).Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na odbiór, transport, utylizację odpadów
medycznych wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.Transport musi odbywać się
pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych oraz obsługiwany przez
wykwalifikowany personel.Każdy odbiór odpadów medycznych musi być zarejestrowany w Bazie
Danych o Odpadach ( BDO ) lub potwierdzony kartą przekazania odpadów zgodnie z ustawą z
dnia 23 stycznia 2020 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.
z 2020 poz. 150)Podstawą do wystawienia faktury VAT po zakończeniu każdego miesiąca będą
karty przekazania odpadów potwierdzone przez przedstawicieli obu Stron.Wymagania
dotyczące realizacji przedmiotowej usługi:a) Zasada bliskości: zgodnie art. 20 ust. 3 i art. 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych
odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza
się unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to,
na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do
unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje
nie mają wolnych mocy przerobowych. b) Metoda unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z art. 95
ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach - zakaźne odpady medyczne
unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.
Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniuSytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Zdolność do występowania w obrocie
gospodarczymO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli
wykaże iż posiada niezbędne decyzje/zezwolenia do wykonywania działalności w zakresie usług
związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych zgodnie z
ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestruZezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru
działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności
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gospodarczej lub zawodowej.Decyzje/zezwolenia do wykonywania działalności w zakresie usług
związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 poz 797)Oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziałuAktualne na dzień składania ofert oświadczenie
Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczeniaOdpis lub informacja z KRS lub CEIDGOdpis 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.Opis przedmiotu zamówienia –Załącznik nr
2Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracęOświadczenie o zatrudnianiu osób
na podstawie umowy o pracę

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.1.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i
powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówienie
publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.1.3. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
”Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa
w pkt. 9.1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiany do
umowy mogą być wprowadzane w drodze pisemnego aneksu na następujących warunkach:a)
Jeżeli polegają na obniżeniu ceny przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,b) Jeśli
polegają na zmianie dni i/lub godzin odbioru odpadów określonych w § 1 ust. 3 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: EPUAP Skrytka odbiorcza: /SP_Kluczbork/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1.	Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.1.2. Zamawiający informuje, że:1)	administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej – Curie 23, 46 – 200 Kluczbork. Tel.: 77 417 35 00, e-mail:. sekretariat@pczszpitalkluczbork.pl2)	w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem telefonu 77 417 35 09 lub adresu e-mail: inspektor@pczszpitalkluczbork;3)	dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych – znak sprawy: ZP 01/21 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;4)	odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5)	dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.1.3.	Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:1)	obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;2)	obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.4.	Zamawiający informuje, że;1)	udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;2)	udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;3)	w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;4)	skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;5)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;6)	w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
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