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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323721-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Siedlce: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2021/S 122-323721

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000310309
Adres pocztowy: Kilińskiego 29
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl 
Tel.:  +48 256444483
Faks:  +48 256444483
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz-siedlce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spzoz-siedlce.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://e-propublico.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z placówek SP ZOZ Siedlce
Numer referencyjny: odpadymed/20/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi załadunku, wywozu i 
unieszkodliwienia odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.);
2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975);
3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów 
unieszkodliwiania odpadów medycznych (Dz.U. 2016 poz. 1819);
4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018.799 ze zm.);
5. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2019.382);
6. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1180 ze zm.).
Szacunkowa miesięczna ilość odpadów – ok. 10 000 kg.
Szacunkowa roczna ilość odpadów – ok. 120 000 kg.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi załadunku, wywozu i 
unieszkodliwienia odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.);
2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U z 2017 r. poz. 1975);
3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów 
unieszkodliwiania odpadów medycznych (Dz.U. 2016 poz. 1819);
4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018.799 ze zm.);
5. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2019.382);
6. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1180 ze zm.).
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, załadunku, wywozu i utylizacji odpadów 
medycznych o niżej wymienionych kodach:
— 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),
— 18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z 
wyłączeniem 18 01 03),
— 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 
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podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, 
podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,
— 18 01 82* – pozostałości z żywienia pacjentów oddziału zakaźnego,
— 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
— 18 01 07 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,
— 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08.
Szacunkowa miesięczna ilość odpadów – ok. 10 000 kg.
Szacunkowa roczna ilość odpadów – ok. 120 000 kg.
Zgodnie z art. 20 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019.701) zakazuje 
się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały 
wytworzone, dlatego też Wykonawca powinien dokonywać unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa 
mazowieckiego. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów medycznych na obszarze województwa innego 
niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do 
unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają 
wolnych mocy przerobowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia drogi jaką pokonują przekazane odpady, tj. od miejsca 
oddania do miejsca termicznego unieszkodliwienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji wywozu odpadów w innym terminie niż określony w 
harmonogramie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy świadczenia usługi, badany poprzez wpływ jej realizacji na 
środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do odbierania zebranych odpadów, za 
pomocą których Wykonawca realizował będzie zamówienie / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
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przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie 
spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
I. Wykonawca przedłoży aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu administracji publicznej, 
na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem 
zamówienia dla instalacji mających wolne moce przerobowe, obejmujące cały okres trwania umowy z 
Zamawiającym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z wpisem do rejestru, o 
którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.).
II. Wykonawca przedłoży aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu na użytkowanie 
(eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia, obejmujące 
cały okres trwania umowy z Zamawiającym.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia / nie spełnia. Zamawiający nie precyzuje wymogów minimalnych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 
zasadzie spełnia / nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, a w przypadku usług okresowych również wykonuje; co najmniej 1 kontrakt (umowę) 
polegający na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych zgodnych z przedmiotem 
zamówienia o rocznej ilości co najmniej 40 000 kg w ramach jednego zamówienia;
b) posiada minimum 1 środek transportu, o ładowności min. 3,5 t, do przewożenia przedmiotowych odpadów, 
spełniający wymagania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 
227, poz. 1367, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 
r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do 
transportu odpadów niebezpiecznych) Dz.U. nr 236, poz. 1986) wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi środkami transportu.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
https://e-propublico.pl

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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

28/06/2021 S122
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7

https://e-propublico.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S122
28/06/2021
323721-2021-PL

6 / 7

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
10. 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.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2021
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