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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

Adres do korespondencji:  

09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 7, woj. mazowieckie  

NIP: 567-15-32-011  

Regon: 000308703  

KRS: 0000033369  

Fax: (23) 662 32 14 Tel.: (23) 661 34 00  

e-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl  

Godziny urzędowania: 7.30-15.05  

 

II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia. 

1. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej w skrócie „ustawą”.  

2. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają 

zastosowanie przepisy ww. aktów prawnych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Ilości wskazane w Załączniku  

Nr 1 są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Pozostałe 

warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.  

2. Usługa powinna być świadczona zgodnie z: 

a. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1396 z późn. zm.)  

b. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 382 z późn. zm.) 

c. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 701 z późn. zm.) 

d. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego 

unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 107) 

e. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobu 

unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1819) 

f. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1975) 

g. Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 10). 

3. Przyjęcie odpadów przez Wykonawcę będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia odpadów na miejscu odbioru, w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów 

BHP, p.poż oraz zaleceń jednostek kontrolujących – w zakresie świadczonych usług. 

6. Nazwa i Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90524400-0 – usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów 

szpitalnych 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający na podstawie art. 36 a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

9.  Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na 

podstawie art. 29 ust. 3A ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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      Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie 

art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zgodnie z art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych przez cały 

okres realizacji umowy, przedmiot zamówienia w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego tj.: odbiór, 

transport i utylizacja odpadów był realizowany przez osoby pozostające w stosunku pracy (tj. zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z uwzględnieniem personelu podwykonawców o ile 

dotyczy). Zamawiający na etapie realizacji zamówienia będzie kontrolował wymóg zatrudniania na umowę o pracę na 

podstawie kwartalnych oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z fakturą VAT. 

2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 

      Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.  

 

V. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany termin zawarcia umowy luty 2020 r. 

 

VI. Informacja o podwykonawcach. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca 

na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy.  

 

VII. Informacja o umowie ramowej 

VIII. Informacja o umowi                                                                   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

IX.    Informacje o zamówieniach, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

      Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w przepisie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.  

  

X.    Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XI.    Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu. 

   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XII.  Warunki udziału w postępowaniu: 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów oraz 

aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubezpieczony był w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy i posiadał przez okres związania umową ważną  

polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarancyjną min. 100 000,00 zł. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 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 2019 r. poz. 382 z późn. zm.). 

W  zakresie doświadczenia:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, należycie 

wykonał: trzy usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych  

o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda z usług. - Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi 

wykazać brak podstaw wykluczenia.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego występują 

podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub  

art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.), 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

      w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej   

      lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,  

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy  

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
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zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5  

pkt. 1 ustawy Pzp tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu  

      restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził  

      likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  

      (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po    

      ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie  

      przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego  

      majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j Dz. U. z 2019 r.  

      poz. 498 z późn. zm.); 

5.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3 ppkt 2) i 3) oraz 5) - 9) lub pkt 4 może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę 

z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5. 

 

XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia.  

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  

w załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

2. Ponadto do oferty należy załączyć:  

• wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;  

• Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  

      korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na podstawie art. 22 a ust. 2 ustawy – Prawo zamówień  

      publicznych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)  

• pełnomocnictwa.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa  w rozdz. 

XIII. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.   
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4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  w rozdz. XIII. 1 niniejszej SIWZ.  

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).  

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w rozdz. XIII. 1. niniejszej SIWZ, lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ. 

8. Działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. warunku dotyczącego kompetencji lub  

     uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

     aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów oraz aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym  

     mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)  

2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

     wykazu narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  

     podstawie dysponowania tymi zasobami – Załącznik Nr 9 

3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

   ważnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarancyjną min. 100 000,00 zł. 

4) W  zakresie doświadczenia:  

      wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  

      prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  

      wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane o wartości nie mniejszej niż  

      70 000,00 zł brutto każda z usług - Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

   5)  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 

             odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne    

             przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na  

             podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp. 

 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 8 ppkt. 5) dotyczących  

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 

 

9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym mowa pkt. 8 lit b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 lit. b), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby  - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w pkt. 8 lit. b) oraz 9 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 8 lit. b) i 9 które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

XIV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz tryb udzielania 

wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ. 

1. Zamawiający przewiduje dwie formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie oraz e-mailem z zastrzeżeniem ust. 2. Zamawiający wskazuje, iż 

nie udziela informacji w zakresie postępowania drogą telefoniczną. 

2. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest: 

      1) dla złożenia oferty wraz z załącznikami, 

      2) dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego. 

3. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się wyłącznie w języku polskim.  

4.  Dla usprawnienia porozumiewania się w czasie przebiegu postępowania Wykonawca w ofercie wskazuje adres  

e-mail. 

 

Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ 

1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego  

o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres siedziby Zamawiającego lub na adres 

poczty elektronicznej: przetargi@szpitalplonsk.pl Wykonawca, zwracając się do Zamawiającego  

o wyjaśnienie treści SIWZ, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu treści zapytania – na adres 

poczty elektronicznej wskazany w zdaniu poprzedzającym - także w wersji edytowalnej. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż zostało to określone w art. 38 ustawy Pzp - pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

w sprawach formalno-prawnych – Pan Sławomir Potwardowski 

w sprawach merytorycznych w zakresie przedmiotu zamówienia – Pani Urszula Ruszczak 

 

XV. Wprowadzenie ewentualnych zmian w SIWZ. 

 Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 
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 Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ, oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia w odpowiednim publikatorze. 

 Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie niezbędny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje  

o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. 

 

XVI. Wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

XVII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Każdy Wykonawca jest uprawniony do złożenia  jednej oferty.  

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.  

4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana 

czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym/CEIDG lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego 

status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest 

łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby). 

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty (oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy, tj. odpisu z właściwego rejestru, to do oferty należy dołączyć oryginał 

lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na 

reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione). 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych lub 

inne). 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

9. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 7. 

10. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

11. Zamawiający wymaga, aby umowa, o której mowa w ust. 10, zawierała co najmniej postanowienia dotyczące: 

1) stron umowy, 

2) czasu trwania, 

3) solidarnej odpowiedzialności każdego członka wobec Zamawiającego. 

12. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszej SIWZ. 
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13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod 

warunkiem że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ 

oraz warunkom określonym w ustawie Pzp oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

14. Pożądane jest umieszczenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek) wchodzących w skład 

oferty. 

15. Każda ze stron oferty powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej do podpisania 

oferty/reprezentowania Wykonawcy. 

16. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie kopii imienną 

pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenia za zgodność  

z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

17. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do 

obowiązujących przepisów prawa. 

18. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają 

zwrotowi przez Zamawiającego. 

19. Dokumenty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

20. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków  

i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek treść wypełnianych załączników nie dotyczy 

Wykonawcy, należy to zaznaczyć na dokumencie, czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony podpisem osoby 

uprawnionej. 

21. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez 

naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 24 niniejszego rozdziału). 

Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym 

numerem. 

22. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

23. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie 

informacje, umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

24. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej 

kopercie i opatrzyć napisem: 

 

Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

ul. Henryka Sienkiewicza 7 

09-100 Płońsk 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 

odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych   

 

Znak sprawy: FZP.261.1.2020 

Nie otwierać przed dniem 05.02.2020 r. godz. 10:15 

 

XIX. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVIII ust. 24 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 

05.02.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) 

2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
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3. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po 

modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 

4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

5. Zamawiający – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp –niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

6. otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego 

tj. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, II Piętro, 

pokój Nr 26. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje 

zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Informacje, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert. 

 

XX. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut. 

1. Oferta winna być przygotowana zgodnie ze wzorem druku „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik Nr 2 do 

SIWZ. 

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do 

przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek 

VAT.  

3. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być podana w złotych polskich z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Zastosowanie przy wyliczeniu wartości 

wynagrodzenia błędnej stawki podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte  

w obliczeniu ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności 

dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej uzyskania. 

5. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w złotych polskich, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić za przedmiot 

zamówienia. 

6. Cena oferty musi być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca 

po przecinku. 

7. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej  w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 

      1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:  

  

L.p.  Kryterium  Waga kryterium 
Maksymalna liczba punktów możliwa 

do uzyskania w kryterium  

1.  Cena  60 %  60 pkt.  

2.  Termin płatności  40 %  40 pkt  

  Razem 100 pkt.  

             

Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt.  
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1) Kryterium cena (C) - waga 60%  

(cena = wartość brutto razem zadania w załączniku Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy)  

  Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone w następujący sposób:  

 

     C =    x 60 pkt   

gdzie:  

 

C – liczba punktów przyznanych za kryterium CENA;   

C min – najniższa cena oferty z pośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu;  

Co – cena oferty badanej;  

  

W kryterium „cena” oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. (%) Końcowy wynik powyższego działania 

zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

  

2) Kryterium termin płatności (P) – waga 40 (%)  

 P- liczba punktów przyznanych za kryterium „Termin płatności”.  

  

Ocena ofert w kryterium termin płatności dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone  

w Formularzu ofertowym w następujący sposób:  

50 dni – 0 pkt.  

         60 dni – 40 pkt.  

  

a) Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni.  

b) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. 

termin płatności, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni  

i przyzna 0 pkt.  

c) Wykonawca w kryterium termin płatności może zaoferować wyłącznie 50 lub 60 dni.  

d) W kryterium „termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt. (%).  

  

Całkowita punktacja przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według poniższego wzoru:  

Pc = C+P 

            Gdzie:       

Pc – całkowita liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę;  

C – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „cena”;  

P – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „termin płatności”; 

 

2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę ważną, która uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną zgodnie 

ze wzorem w pkt. 2  

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 

wyboru.  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert  

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona 

wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy).  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  
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XXII. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia. 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych 

omyłek pisarskich w szczególności takich jak: 

1) widoczna mylna pisownia wyrazu, 

2) ewentualny błąd gramatyczny, 

3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 

4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie – Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest wpisana cena 

liczbą. 

3. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek 

oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.  

4. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

5. O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta została 

poprawiona na podstawie ust. 4, jest zobowiązany złożyć oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na 

poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu 

pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

7. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia  

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp. 

 

XXIII. Aukcja elektroniczna. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 

XXIV. Formalności, które zostaną dopełnione po wyborze oferty. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

     i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo  

     imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności  

    wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  

    i łączną punktację, 

2.    Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą. 
 

XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXVI. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, oraz zmiany  

                 w stosunku do treści oferty, jakie przewiduje Zamawiający. 

Obowiązki Stron określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji 

zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych we 

wzorze umowy. 
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XXVII.  Środki ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

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

przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w 

terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 

odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do 

której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do 

czasu otwarcia rozprawy. 

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

XXVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk;  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku jest  (imię i nazwisko) Dorota Szmurło, (stanowisko) Specjalista 

ds. ochrony danych i audytu kontakt: (e-mail) d.szmurlo@mbrk.pl adres: ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa;  

mailto:iod@uksw.edu.pl
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 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 

odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych, FZP.261.1.2020. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

 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;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 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; 

 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.  

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie 

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy 

Załącznik Nr 8 - Wykaz usług. 

Załącznik nr 9 – Wykaz narzędzi. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych  

i konsumpcyjnych z następujących punktów: 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, 

ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. 

2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 

– Badania Kliniczne MTZ ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk. 

3. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, ul. Księdza Romualda Jaworskiego 3, 09-100 Płońsk. 

4. Zespół Ratownictwa Medycznego „P” ul. Targowa 6/2, 06-450 Glinojeck. 

5. Zespół Ratownictwa Medycznego „S” ul. Mławska 15, 09-140 Raciąż 

6. Zespół Ratownictwa Medycznego „P” ul. Apteczna 5, 09-120 Nowe Miasto 

II. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych  

i konsumpcyjnych o kodach: 

1. 18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania  

                 (z wyłączeniem 18 01 03). 

2. 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy   

               zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją  

               wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane  

               pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82. 

3. 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania  

                jednorazowe, pieluchy). 

4. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08. 

5. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 

III. Odbiór odpadów odbywać się będzie trzy razy w tygodniu. 

IV. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów w okresie 10 miesięcy: 48 000 kg. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 

Pieczątka Wykonawcy 

 

Znak postępowania: FZP.261.1.2020 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:...................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy:.............................................................................................................................................. 

 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kontakt: 

Adres do korespondencji:.................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

tel.: ……….…………… e-mail: ……………………….     fax.: ……….................. 

 

1.  Zgłaszam swój udział w przetargu nieograniczonym na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów 

medycznych i konsumpcyjnych.  

2. Oferuję realizację zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, według 

następujących warunków cenowych: 

L.p Odbiór, transport i 

utylizacja odpadów 

medycznych i 

konsumpcyjnych 

Przewidywana 

ilość kg odpadów  

w ciągu 10 miesięcy  

Cena 

jedn. 

netto  

za 1 kg 

Stawka 

VAT 

% 

Cena 

jedn. 

brutto  

za 1 kg 

Wartość 

netto 

 

Wartość 

VAT   

Wartość 

brutto 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

48 000 

 

 

      

 

Wartość brutto * …………………… zł brutto 

* wartość  brutto z tabeli powyżej 

 

(słownie: ……………………………………………………………………………….…..)   
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Termin płatności*: 

 

A. 50 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

 

B. 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

* niewłaściwe skreślić 

 

3. Akceptuję termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego w SIWZ. 

4. Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej 

żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w 

SIWZ. 

6. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty 

podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

1) rozporządzenie 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 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 

8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam*: 

 

a)  siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców; 

 

b)  przy udziale podwykonawców (informację o podwykonawcach proszę zamieścić w  Załączniku Nr 2 

do SIWZ). 

   *właściwe zakreślić 

 

9. Jesteśmy „małym/średnim przedsiębiorcą”  

 

      TAK  /   NIE  

 

 *właściwe zakreślić 

 

10. Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

TAK / NIE (właściwe zakreślić). 

 

W przypadku zakreślenia TAK - wskazanie nazwy (rodzaju) usług, których świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania: …………………………………………………………………………………oraz 

wskazanie ich wartości bez kwoty podatku ………………………………………………………………… 



18 

 

 

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest  

........................................................................................................................................................................ 

e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................……..;  

 

12. Osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest  

........................................................................................................................................................................ 

e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..;  

 

13. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na …………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

14. Do niniejszej oferty załączam: 

1. .............................................................. 

2. .............................................................. 

 

 

............................., dnia ..............................   ............................................................................... 

                                                                (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Znak sprawy: FZP.261.1.2020 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku 

ul. Henryka Sienkiewicza 7 

                                                                                09-100 Płońsk 

 

Wykonawca: 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego usługę odbioru, transportu i utylizacji 

odpadów medycznych i konsumpcyjnych” 

 

oświadczam, co następuje: 
 

1.INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                  

w Rozdziale XII. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                    ………………………………………… 

            (podpis) 
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2.INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(jeżeli dotyczy - wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

                                                                                              

                                                                                      ………………………………………… 

                                                                                                                                    (podpis 

 

 

3.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

                                                    

………………………………………… 

                                                                                                                                                (podpis) 
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Znak sprawy: FZP.261.1.2020                                                                     Załącznik Nr 4 do SIWZ                                                                                                           

             Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku 

ul. Henryka Sienkiewicza 7 

             09-100 Płońsk 

 

Wykonawca: 

 

…………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………….. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa   

do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru, transportu i 

utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych”  

 

 

1.OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

 

 

 

            …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      

 

                                                                        ………………………………………… 

                                                                                                                                  (podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………..…………………..........

.…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

   

                                                                                           

………………………………………… 

                                                                                                                                 (podpis) 

 

2.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj.: …………………………………………………………………….……………(podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                                                                                           

………………………………………… 

                                                                                                                                (podpis) 

 

3.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

                (podpis) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka Wykonawcy 

 

Znak postępowania: FZP.261.1.2020 

 

Określenie części zamówienia, na którą składana jest oferta: ……………………. 

 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ....................................................................................... 

................................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy ................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

UWAGA! Dokument wypełnia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji  

z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, iż nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) * 

 

Oświadczam, iż należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) * 

 

 

 

                                                                   ............................................................. 

                                                                                (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Znak sprawy: FZP.261.1.2020                                                                   Załącznik Nr 6 do SIWZ 

             Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku 

ul. Henryka Sienkiewicza 7 

             09-100 Płońsk 

Wykonawca: 

 

 

…………………………………… 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów 

medycznych i konsumpcyjnych”   

 

Zobowiązanie  

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów 

medycznych i konsumpcyjnych” składam/my następujące: 

 

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na 

podstawie art. 22 a ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)  

 

………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

(Nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oświadczam/my , że zobowiązuję/my się do oddania na rzecz Wykonawcy: 

................................................................................................................................................................. 

 

(Nazwa i adres  Wykonawcy ) 

 

do dyspozycji niezbędnych zasobów: 

1. Zdolności techniczne* 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Zdolności zawodowe*: 

 …………………………………………………………………………………………..…. 

 

3. Sytuacja finansowa*: 

…………………………………………………………………………………………… 

(imię  i nazwisko) 

4. Sytuacja ekonomiczna * 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                   (imię  i nazwisko) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

przy wykonywaniu zamówienia w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

………………………………………………………………………………………………………………… 

(okres na jaki udostępniane są zasoby) 
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Do niniejszego zobowiązania załączam dokumenty dotyczące: 

 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

d) Czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi 

których wskazane zdolności dotyczą 

 

 

 

 

……………………………………                                                       W imieniu podmiotu oddającego 

/miejscowość i data /                                                                                                      do dyspozycji 

 

 

 

…………………………………………… 

/podpis osoby/osób upoważnionej/nych  

do reprezentacji podmiotu oddającego do dyspozycji/ 

 

 

W imieniu Wykonawcy:  

 

 

 

……………………………………………. 

/podpis i pieczęć Wykonawcy /  

osoby   upoważnionej  

                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

Umowa nr FZP.262.1……2020 - Wzór umowy 

 

Zawarta w dniu ............................... roku w Płońsku pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego   

w Płońsku 

z siedzibą w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk 

NIP 567-15-32-011 

reprezentowanym przez: ………………………. 

Przy kontrasygnacie: …………………………. 

Zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a: 

...................................................................................... 

z siedzibą .................................................................... 

NIP .............................................................................. 

reprezentowanym przez: 

..................................................................................... 

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Umowa niniejsza, zwana dalej ,,Umową” zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 poz. 1843). 

 

      § 1  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 

i konsumpcyjnych. Szczegółowy zakres usług określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do 

Umowy. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług określonych w ust. 1 na rzecz 

Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, SIWZ wraz z załącznikami oraz w ofercie 

przetargowej Wykonawcy. 

            §  2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) przestrzegania sposobu odbioru odpadów zgodnie z warunkami niniejszej umowy 

2) każdorazowego ważenia odpadów w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego  

3) przestrzegania przepisów w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701 z 

późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, który zobowiązuje przyszłego posiadacza do unieszkodliwiania 

odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych na obszarze województwa mazowieckiego lub poza 

województwem mazowieckim jednakże w możliwie jak najbliższej odległości od siedziby zamawiającego w 

instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii o której mowa w art. 143 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1396 z późn. zm.),   

4) reprezentowania Zamawiającego w systemie BDO. 

5) niezwłocznego przedłożenia osobie odpowiedzialnej za odbiór odpadów medycznych nowego 

zezwolenia/pozwolenia na zbieranie (dla podmiotów zobowiązanych do tego) oraz na unieszkodliwianie 

odpadów w  przypadku ich wygaśnięcia, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

6) Realizacji usługi z częstotliwością odbioru 3 razy w tygodniu w dniach: …………………….  

w godzinach ……………….. Wyżej wymienione terminy obowiązują w dniu ustawowo wolnym od pracy.  
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7) W razie pilnej potrzeby dopuszcza się możliwość zgłoszenia dodatkowego odbioru odpadów do utylizacji  

w dniach nie wymienionych w pkt. 7), w takim wypadku Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia 

Wykonawcy o dodatkowym kursie na 1 dzień przed na nr tel……………  

8) Po każdorazowym odbiorze odpadów Wykonawca przedłoży osobie upoważnionej przez Zamawiającego 

dokument obrotu odpadami, co będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, a po zakończeniu 

danego miesiąca dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów zakaźnych. 

9) Odpady będą odbierane w workach typu LDP bez polichlorku winylu o grubości 100μ, posiadających atest na 

spalanie, dostarczonych przez Wykonawcę.  

10) Wywóz odpadów odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy.  

2. Każde stwierdzenie wadliwego wykonania umowy (zarówno pod względem ilości jak i jakości)  

będzie wymagało sporządzenia stosownego protokołu, podpisanego przez upoważnionych  przedstawicieli stron. 

3. W przypadku  powtarzania się nieterminowego bądź nienależytego wykonania usług (stwierdzone 3 przypadki lub 

więcej w okresie 3 miesięcy), Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

 

                                                                          §  3 

1. Usługa o której mowa w § 1 będzie wykonywana przez okres 10 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.  

2. W przypadku wyczerpania wartości umowy przed okresem 10 miesięcy – umowa wygasa z dniem 

wyczerpania wartości umowy.  

 

       §  4 

4. Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) Zapewnienia dojazdu do miejsca odbioru odpadów 

2) Wyznaczenia pracownika obecnego przy odbiorze odpadów i ich ważeniu 

3) Prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów 

4) Stosowania worków do gromadzenia odpadów posiadających atest, w których skład nie  

          wchodzi polichlorek winylu. 

 

§  5 

1. Jakość wykonanej przez Wykonawcę usługi winna być zgodna z wymogami jakościowymi i sanitarnymi. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi, a w szczególności konsekwencje prawne  

i finansowe, wynikające z protokołów kontroli przeprowadzonych przez Inspekcje Sanitarne i inne uprawnione 

organy, dotyczące jakości wykonanej usługi. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

umowy i zobowiązuje się  do posiadania przez okres związania umową ważnej polisy OC w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę gwarancyjną min. 100 000,00 zł. 

 

§  6 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen wynikających ze 

złożonej oferty oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Szczegółowy zakres finansowy przedstawia załącznik 

nr 1 (Formularz cenowy), który stanowi integralną część umowy. Za wykonanie kompleksowej utylizacji odpadów 

medycznych i konsumpcyjnych strony ustalają wartość netto: … zł za 1 kg utylizacji odpadów, wynosząca brutto 

….. zł za 1 kg. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: …………… zł, 

słownie…………………. … zł. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym  

w szczególności koszty transportu i załadunku. 

3.  Wykonawca zapewnia niezmienność w/w ceny przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem  

  postanowień § 8 . 

4. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę będzie sporządzone przez Wykonawcę  

i zaakceptowane przez Zamawiającego miesięczne zestawienie obejmujące ilość odpadów.  
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6. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, która będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze  w ciągu ……… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku przejściowego nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 

zaniechać wykonywania usługi. 

9. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią jedynie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. W związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191  

z późn. zm.) Zamawiający zastrzega możliwość: 

a) odbierania od Wykonawcy drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego zwanego platformą; 

b) wysyłania i odpierania, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych związanych z realizacją umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

zwanego platformą, o ile druga strona wyrazi na to zgodę. 

11. W przypadku gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane 

dokumenty elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną 

osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną lub inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne wysyła upoważniona osoba lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o Wykonawcy. 

 

§  7 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania  umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne : 

1) w wysokości 10% wartości umowy brutto o której mowa w § 6 ust. 1 w  przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn  zawinionych przez  Wykonawcę.  

2) za nieterminową realizację usługi Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę  

w wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 6 ust. 1  umowy, za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu usługi . 

2. Strony wyrażają zgodę na  potrącenie  w/w kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

3. W przypadku uchybień stwierdzonych przez służby epidemiologiczne Zamawiającego i inspekcji sanitarnej 

dotyczących wykonanej usługi Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez zachowania 

terminu wypowiedzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej szkody.        

 

§  8 

1. Wartość umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło  do zmiany: 

1) Stawki podatku od towarów i usług; 

2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2177);  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust.1. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt. 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
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5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3  wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w § 6 ust.1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania 

wpływu zmian wskazanych regulacji na koszty wykonania umowy. 

7. Wprowadzenie zmian określonych w § 8 ust.1 wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§  9 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny umowy jest:  

……………………………………………………….. 
2. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest:  

      ……………………………………………………… 

3. Ze strony osobą Wykonawcy wyznaczoną do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest: 

       ……………………………………………………………………………………………… 

       tel./e-mail.: …………………………………………………………………………………… 

 

   §  10 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego   

     z tytułu wykonania części umowy. 

                                                                            § 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  

w następujących przypadkach:  

1) zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego i Wykonawcy powodujące zmianę jego danych,  

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy, 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku niewykorzystania środków finansowych 

określonych w umowie o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (zmiana terminu obowiązywania umowy). 

4) ceny jednostkowe brutto ulegają automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 

stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego 

5) zamiana oferowanego przedmiotu umowy wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na inny  

o właściwościach nie gorszych niż oferowane oraz w cenie nie wyższej niż oferowana. 

6) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych na niższe niż zaoferowane w ofercie 

2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywołane przyczynami 

zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania 

równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania 

pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak 

też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych 

udziałem w postępowaniu. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem że zmiana cen, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 nie 

wymaga zawarcia aneksu. 
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§ 12 

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do przetwarzania ich 

danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane 

te przetwarzane będą przez każdą z nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej 

trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie 

i na zasadach określonych Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  opublikowane w Dzienniku Urzędowym L nr 119 z 2016 r., str. 

1. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych w trakcie realizacji 

umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca,  

a dwa Zamawiający. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Znak sprawy: FZP.261.1.2020                                                                  Załącznik Nr 8 do SIWZ              

 

Wykonawca: 
 

 

 

………………………………. 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji 

odpadów medycznych i konsumpcyjnych”  

 

WYKAZ USŁUG 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane 

 

L. p Przedmiot usługi  

(nazwa zadania i opis) 

Wartość usługi 

(brutto) 

Data wykonania 

(dd/mm/rrrr) 

/data zakończenia 

wykonania usługi) 

 

Podmiot, na rzecz którego  

usługa została wykonana 

(nazwa, adres) 

1.   Przedmiot usługi: wykonanie  

usługi polegającej na 

odbiorze, transporcie i 

utylizacji odpadów 

medycznych i 

konsumpcyjnych  

 

 

…………….zł 

  

2.   Przedmiot usługi :  wykonanie  

usługi polegającej na 

odbiorze, transporcie i 

utylizacji odpadów 

medycznych i 

konsumpcyjnych 

 

 

…………….zł 

  

3.   Przedmiot usługi :  wykonanie  

usługi polegającej na 

odbiorze, transporcie i 

utylizacji odpadów 

medycznych i 

konsumpcyjnych 

 

 

…………….zł 

  

 
W załączeniu przedkładam dowody, potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane 

należycie. 

 

 

 

....................................................    …………………………..…. 

 /miejscowość i data/                             /podpis i pieczęć Wykonawcy /  

osoby   upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Znak sprawy: FZP.261.1.2020                                                                      Załącznik Nr 9 do SIWZ              

Wykonawca: 
 

………………………………. 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji 

odpadów medycznych i konsumpcyjnych”  

 

 

Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją 

o podstawie dysponowania tymi zasobami 

 

TAK – oznacza, że Wykonawca dysponuje urządzeniem 

NIE  – oznacza, że Wykonawca nie dysponuje urządzeniem 
 

 

                 ..................................................                                  ..........................................................  
               (Miejscowość i data)                                     (pieczątki imienne i podpis osoby (osób)  

                                  uprawnionych do reprezentowania  

                                                     Wykonawcy) 

 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum), 

warunek musi spełnić co najmniej jeden uczestnik konsorcjum lub wszyscy łącznie.) 

 

 

L.p. 
Nazwa 

urządzenia technicznego  i wyposażenia 
Ilość  

 

Należy 

wpisać 

TAK 

lub NIE 

 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania tymi 

zasobami 

 

1.  minimum 1 środek 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 2019 r. poz. 

382 z późn. zm.). 

 

………………………………………………….. 

                           (należy wpisać) 
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