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Polska-Brzozów: Usługi związane z odpadami

2023/S 055-161628

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000304473
Adres pocztowy: ks. J. Bielawskiego 18
Miejscowość: Brzozów
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 36-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Telesz
E-mail: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl
Tel.: +48 134309587
Faks: +48 134309587
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.szpital-brzozow.pl

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl
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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Usługa odbioru odpadów
Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/18/2023

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport, utylizacja, odzysk, recykling, zbieranie odpadów w zakresie dwóch części: -
część nr 1: odpady medyczne, -część nr 2: odpady przemysłowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik
nr 1 do SWZ oraz dział nr V SWZ

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:

Odpady medyczne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa odbioru odpadów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz Dział nr
V SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin odbioru odpadów na wezwanie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Wznowienie w pierwszym kwartale 2024 roku

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
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Odpady przemysłowe
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa odbioru odpadów przemysłowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ oraz Dział
nr V SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin odbioru odpadów od dnia zlecenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Wznowienie w pierwszym kwartale 2024 roku

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
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

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 stwierdzi spełnianie powyższego warunku na podstawie wydanego przez właściwy organ w drodze decyzji
aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności, odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w zakresie transportu,
zbierania, unieszkodliwiania, odzysku (o kodach z zakresu przedmiotu zamówienia) odpadów, na podstawie ustawy o odpadach
z dn. 27 kwietnia 2001 r. ze zmianami). W odniesieniu do wymienionych kodów odpadów niezakaźnych, tj.: 160213, 160214,
160601, Zamawiający wymaga przedłożenia minimum aktualnego zezwolenia(decyzji) na transport i zbieranie odpadów
(wykonawca z chwilą odbioru przejmuje pełną odpowiedzialność za dalsze zagospodarowanie odpadów).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: a) dysponuje minimum jednym pracownikiem,
którego zamierza skierować do realizacji przedmiotu zamówienia u Zamawiającego-zamawiający uzna spełnianie tego warunku
na podstawie wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji usługi odbioru i transportu odpadów – wzór stanowi
załącznik nr 6 do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 19/04/2023
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

Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2023
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 19/04/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec 2024 roku

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w sposób
następujący: - przy użyciu strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl-pełny link strony
internetowej prowadzonego postępowania znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu, - dotyczy złożenia oferty wraz z
dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową, - przy użyciu poczty elektronicznej, email: tomasz.telesz@szpital-
brzozow.pl- w pozostałych przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, składanie dokumentów, uzupełnienie dokumentów itp.) Wykaz wymaganych dokumentów zawiera specyfikacja
warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego W postępowaniu ma zastosowanie art. nr 139
ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem ust. nr 2).postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2023
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