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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 

 Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 

 NIP: 538-15-94-357, REGON: 000584484 

 strona internetowa: www.spzozmc.pl, 

tel/ fax: (83) 371 83 24; godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 ÷ 15:05 
 

 Osoby wskazane do porozumiewania się z Wykonawcami:  

• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Tadeusz Cisak, tel. 83/371-83-25 

• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Andrzej Tymoszuk, tel. 83/371-83-24 

• adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzozmc.pl 

• adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane 

będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem: https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/ 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wizja lokalna: Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

2.  Zaliczki na poczet wykonania zamówienia: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia. 

3. Katalogi elektroniczne: Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 

1 ustawy PZP. 

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

6.  Podział zamówienia na części: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym 

samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty złożone na niepełny zakres przedmiotu 

zamówienia zostaną odrzucone. 

Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania 

odpadów medycznych, która tworzy nierozerwalną całość, co oznacza, że przedmiot zamówienia 

nie może zostać podzielony na części, ze względów technicznych, organizacyjnych i 

ekonomicznych, ponadto potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących 

poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

7.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

http://www.spzozmc.pl/
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III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z 

POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/ 
 

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne jest 

prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 r., ze zm.) 

 

V. INFORMACJĘ O CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY Z 

MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

 
VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 

PKT 7 I 8 USTAWY PZP. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp. 

 
VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru z miejsc wytwarzania, transportu, unieszkodliwienia 

i utylizacji odpadów medycznych na rzecz Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej  

w  Międzyrzecu Podlaskim. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych 

o następujących kodach: – kod 18.01.02, – kod 18.01.03, – kod 18.01.04, – kod 18.01.06,  

– kod 18.01.07, – kod 18.01.08, – kod 18.01.09 

b) Świadczenie  usługi  w  zakresie:  odbioru,  wywozu,  składowania  oraz  unieszkodliwiania odpadów 

medycznych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

c) Odbiór odpadów przez Wykonawcę z miejsca wytwarzania odpadów (magazyn odpadów 

Zamawiającego) w godzinach od 8:00 do 15:00, nie rzadziej niż z punktu: 

 przy ul. Warszawskiej 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski - odbiór 2 razy w tygodniu, 

 przy ulicy Wiejskiej 13, 21-560 Międzyrzec Podlaski -  odbiór 2 razy w tygodniu, 

 przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Łózkach, 21-570 Drelów, Łózki 46 - odbiór 2 razy w tygodniu, 

 przy ul. Ks.  Aleksandra Kornilaka 6, 21-302 Kąkolewnica - odbiór 2 razy w miesiącu. 

 



d) Zamawiający wymaga zachowania przez Wykonawcę ciągłości w odbiorze i transporcie oraz 

unieszkodliwieniu odpadów tak, aby nie stanowiły one zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego. 

e) Zamawiający we własnym zakresie zapewni odpowiednią liczbę szczelnie zamykanych opakowań 

worków/pojemników, przeznaczonych do gromadzenia i transportu odpadów od Zamawiającego.  

f) Załadunek odpadów odbywać się będzie przez pracownika Wykonawcy w obecności upoważnionego 

pracownika  Zamawiającego. 

g) Odpady będą ważone przy każdym odbiorze w obecności pracownika Zamawiającego. Ważenie 

odpadów odbywać się będzie przed zabraniem do utylizacji pod nadzorem pracownika 

Zamawiającego na legalizowanej wadze Wykonawcy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia kontroli przekazywanej ilości odpadów za pomocą własnego legalizowanego 

urządzenia. 

h) Każdy odbiór, transport oraz przekazanie do miejsca przetwarzania odpadów medycznych, musi być 

potwierdzony przez Wykonawcę w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (BDO) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. 

i) Transportowanie przez Wykonawcę odpadów niebezpiecznych każdorazowo odpowiednio 

przystosowanym samochodem z udziałem przeszkolonego personelu z zachowaniem 

obowiązujących przepisów o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych, a w szczególności 

przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

j) Wykonawca obowiązany jest przestrzegać zasady bliskości sformułowanej w art. 20 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

ZASADA BLISKOŚCI: Zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

zakazuje się unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na 

którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na 

obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, 

w przypadku braku instalacji do unieszkodliwienia tych odpadów na obszarze danego województwa 

lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 

k) Zamawiający wymaga pozostawienia przez Wykonawcę miejsca, z którego odbiera odpady w 

czystości i należytym porządku. 

l) Dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 

przekazanych odpadów nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Zamawiający wymaga, aby posiadacz odpadów tj. Wykonawca wydawał Zamawiającemu wraz z fakturą 

dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych przez termiczne przekształcenie 

w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc. 

METODA UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW: zgodnie z art. 95 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach – zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w 

spalarniach odpadów niebezpiecznych.  

m) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami w oparciu o aktualnie 



obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa. 

n) W przypadku konieczności zmiany zakładu utylizacji odpadów medycznych wynikającej m.in. z przerw 

technologicznych, przeglądów, braków mocy przerobowej, itp. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, z podaniem nazwy i 

miejsca prowadzenia działalności tej spalarni oraz złożyć odpowiednie oświadczenie, że ta spalarnia 

funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

o) Liczba odpadów medycznych, która została określone w SWZ (formularz ofertowy) jest wartością 

szacunkową i nie są wiążąca dla Zamawiającego. Liczba wytworzonych odpadów trakcie trwania 

umowy, może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do utylizacji każdej liczby odpadów wytworzonych przez Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy. 

p) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym – (załącznik nr 1 do SWZ) – te 

pozycje zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

q) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane, będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały zakres przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

7.  Wspólny słownik Zamówienia CPV: 

Główny przedmiot zamówienia: 90524000-6 – usługi w zakresie odpadów medycznych 

90524400-0 - usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych. 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

IX. PROJEKTOWANIE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

1. Projekt umowy stanowi załącznik do SWZ. 

2. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawarte z wybranym  wykonawcą 

zawiera projekt umowy – załącznik do SWZ. 

 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU, KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I 

ODEBRANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. 



1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do 

„Formularza do komunikacji”. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 

150 MB. 

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

5. Dane niniejszego postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal: 

1) w zakresie ofert oraz oświadczeń z art. 125 ustawy Pzp: 

a) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

b) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2) W zakresie zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej e-mail: zamowienia@spzozmc.pl 

7. Komunikacja drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej jest wyłączona dla składania 

ofert, w tym dokumentów jakie należy dołączyć do oferty. 

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415) 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

10. Zamawiający dopuszcza przekazywanie Wykonawcom informacji przez Zamawiającego poprzez 

stronę internetową      https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/ lub pocztą

 elektroniczną e-mail: zamowienia@spzozmc.pl dotyczy to w szczególności odpowiedzi do 

zadawanych pytań odnośnie wyjaśnień treści SWZ. 

11. Zamawiający dopuszcza informowanie Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej 

zamowienia@spzozmc.pl 

12. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, 

.docx. 
 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, którym upływa termin składania ofert (art. 

307 ust. 1 ustawy Pzp). 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem  terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust. 2 ustawy Pzp). 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 3), wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

(art. 307 ust. 3 ustawy Pzp). 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

1) formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ; 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – 

 według załącznika nr 2  i nr 3 do SWZ; 

3) następujące przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą 

przedmiotowych środków dowodowych. 

2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć – jeśli dotyczy: 

1) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w art. 

118 ust. 4 ustawy Pzp niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według 

 załącznika nr 4 do SWZ; 

2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty o ile ofertę składa pełnomocnik. 

3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. 

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z plikiem stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa powinno być 

sformułowane w sposób umożliwiający jego opublikowanie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działać w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postępowaniami art. 18 ust. 3 Pzp. 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polski, w postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, 

doc., docx., rtf., lub xps i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobisty. 

5. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej w miniPortalu. 

6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu 

zaufanego. 

7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie taki folder powinien zostać 

skompresowany do formatu zip. (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku 

za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty 

składające się na ofertę. 

8. Ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, muszą być złożone w oryginale tj. w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej oparzone podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem  osobistym. 

9. Pełnomocnictwo do podpisywania ofert musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak 

składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. j. 

Dz. U. z 2020, 1192 z późn. zm.), które to poświadczenia notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie papierowej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 



upełnomocnionego. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

12. Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią 

wyłącznie propozycję co do treści wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie 

wymaganych załączników w wersji własnej, opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż 

dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w 

załącznikach do SWZ i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę. 

13. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs dla danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, 

przekazanym za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@spzozmc.pl 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie 

powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 
XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

mailto:zamowienia@spzozmc.pl


1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 02.06.2021 r. do godz.: 10:00. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

4. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma nr oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 

zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkowania dostępnego na miniPortalu. 

 

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2021 r. o godzinie 11:00 za pomocą funkcjonalności 

„Deszyfrowanie” udostępnionej Zamawiającemu w miniPortalu, pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stornie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 

222 ust. 4 ustawy PZP). 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stornie internetowej prowadzonego 

postępowanie informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzenia działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii (art. 222 ust. 2 ustawy PZP). 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stornie internetowej 

prowadzonego postępowania (art. 222 ust. 3 ustawy PZP). 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. W przedmiotowym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 

jest wymagane. 

2. W przedmiotowym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane 
 
 

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego 



zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp. 

(obligatoryjne przesłanki wykluczenia). 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego 

zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp (fakultatywne 

przesłanki wykluczenia) tj. Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy w stosunku do którego 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 

układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki 

określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3) powyżej, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, a jeżeli nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 

wykluczonego Zamawiający odrzuca. 

 

XVIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przez co 

najmniej 6 miesięcy.  

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  o ile wynika to 

z odrębnych przepisów:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada aktualne zezwolenie /decyzję 

zezwalającą na zbieranie odpadów medycznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 797 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do 

ustawy: Zezwolenie / - decyzja została wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawnia 

Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i 

unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej SWZ lub w zakresie transportu: 

dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 



o gospodarce odpadami - BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. (t.j.: 

Dz. U. z 2020 r., poz.797 ze zm.). 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje wymagań minimalnych. 

3.  zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje dostępną czynną 

instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana  będzie 

usługa w zakresie ich unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach  

(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), posiadającą wolne moce przerobowe dla odpadów 

medycznych pochodzących od Zamawiającego w ilościach określonych w niniejszym 

postępowaniu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach Zamawiający wymaga, aby odpady 

medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 08* były termicznie przekształcane w 

spalarniach odpadów niebezpiecznych (art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach) z zachowaniem tzw. 

zasady bliskości (art. 20 ust. 3 i 6 ustawy o odpadach) tj.: 

b.1) w zakładzie zlokalizowanym na obszarze województwa lubelskiego lub, 

b.2) na obszarze innego województwa, w najbliżej położonej instalacji, gdy istniejące na 

obszarze województwa lubelskiego instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych albo nie 

ma na terenie województwa lubelskiego instalacji lub, 

b.3) w przypadku, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów, tj. od siedziby 

Zamawiającego do miejsca ich unieszkodliwiania położonego na obszarze innego 

województwa jest mniejsza niż odległość do unieszkodliwiania położonego na obszarze 

województwa lubelskiego 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia. 

b) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który świadczył, w okresie 

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na rzecz 

minimum jednego podmiotu, przez okres minimum 12 miesięcy usługę polegającą na odbiorze 

i utylizacji odpadów medycznych o wartości minimum 100 000,00 zł. 

c) Wykonawca dysponuje minimum 1 środkiem transportu do przewozu odpadów medycznych 

odpowiednio przystosowanym zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z ze zm.). 

 
XIX.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

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 

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, w tym do podpisania umowy. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty 

”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa 

w rozdziale XII SWZ pkt 1) ppkt 2), 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. 

 

XX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

1.  Zamawiający  przed  wyborem  oferty  najkorzystniejszej,  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta 

 zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

 wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 

4 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

b) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym oświadczeniu  o  braku  podstaw 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu; 

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji; 

d) Odpowiedniego zezwolenia na transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów o kodach 

określonych w niniejszej SWZ lub w zakresie transportu, dokument potwierdzający  dokonanie 

wpisu do BDO, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, 

jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

e)  Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, 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 wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane – według wzoru załącznika do SWZ, oraz 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 były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od siebie, Wykonawca 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 wydane w okresie ostatnich 3 

miesięcy. 

f)  wykazu pojazdów i instalacji, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami  – według wzoru załącznika do SWZ. 

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

3. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a), składa informację z odpowiedniego rejestru 

(np. rejestr sądowy) albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument. Informacja lub dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

7. Informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 lit. b) wystawione powinny być nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 

wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio 

w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 



wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

 

XXI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

zobowiązany jest: 

1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 

oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy w rozdziałach XVII i XVIII niniejszej SWZ. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 



postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

XXII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 

ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację 

zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o 

wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

XXIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo. Cena oferty winna być obliczona i 

podana zgodnie z formularzem ofertowym. Cena ofertowa= cena oferty netto + podatek vat. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1 (formularz 

ofertowy). Wszelkie obliczenia należy wykonać na liczbach zaokrąglonych do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Cena (w tym jednostkowe) powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę. 

4. Cena (w tym ceny jednostkowe powinna być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc 

po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równej 5 należy 

zaokrąglić w górę). 

5. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 106 z późn. zm.). 

6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty 

polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. W ofercie, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformować Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) usługi, których świadczenie będzie prowadziło do powstania 

obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego; 

3) wskazania wartości usługi objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 



miała zastosowanie. 

 

XXIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

1) Cena (C) 60 pkt 

2) Termin płatności (TP) 40 pkt 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert. 

4. Punkty za kryterium „Cena” (C), zostaną obliczone według wzoru: 
 

liczba punktów oferty ocenianej = 

najniższa cena ofertowa brutto oferowana spośród 
wszystkich ofert podlegających ocenie 

cena ofertowa brutto zaoferowana 
w badanej ofercie 

x 60 [pkt.] 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.  

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Punkty za kryterium „Termin płatności” (TP) (w dniach) wynoszą odpowiednio:  

 30 dni – 0 pkt. 

31 – 40 dni – 10 pkt. 

41- 45 dni–  15 pkt 

46 -50 dni – 40 pkt 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt. (minimalny termin płatności to 30 dni 

maksymalny termin płatności to 50 dni). 

6. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 

jeżeli: 

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 

7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, 

które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

8. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert. 

9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 



najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wyliczoną wg wzoru: C+ TP. 

10. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów. 

 

XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji. 

2. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 

Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania 

dokumentów związanych z płatnościami. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. 

terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 

spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 
XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez 

Zmawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zmawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 



elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 

pośrednictwem, Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XXVII. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 253 ust. 1 ustawy Pzp). 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi również 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 260 ust. 1 

ustawy Pzp). 

3. Zamawiający udostępni niezwłocznie informację, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i 2, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania (art. 253 ust. 2 i art. 260 ust. 2 ustawy Pzp). 

4. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania (art. 309 ust. 1 ustawy Pzp). 

 
XXVIII. WYMÓG OKREŚLONY W ART. 95 USTAWY 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

świadczenie czynności kierowania pojazdem, rozładunku i wyładunku odpadów medycznych; 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt 1 powyżej. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu określonego 

w pkt 1; 

b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu 

określonego w pkt. 1, 



c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1. niniejszego rozdziału, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załączniku do SWZ. 

 
XXIX. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 nr 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim,  

ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski; 

b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@spzozmc.pl 

c) Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, 

telefon, adres mail, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy oraz wszyscy zainteresowani z 

uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmioty 

przetwarzające dane na podstawie zawartych umów z Zamawiającym; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) 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; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

˗ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Integralną częścią SWZ są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego  

Załącznik nr 5 - wykaz pojazdów 

Załącznik nr 6 - wykaz usług 

Załącznik nr 7 – wykaz instalacji 

Załącznik nr 8 - projekt umowy  

Załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych  w oświadczeniu 

 


