
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Szpitala
Powiatowego w Strzyżowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370482512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 27 61 201

1.5.8.) Numer faksu: 17 27 61 264

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zozstrzyzow.pl

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

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów Szpitala
Powiatowego w Strzyżowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2de106b9-8e5c-11ec-9bc1-c2db95d08897
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058073/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-15 14:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

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

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

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna
być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie
danych .pdf, .doc, .odt, ..docx i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem
nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortalu.

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

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie art. 13 RODO związana z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: W związku z rozpoczęciem stosowania z
dniem25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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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 oochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia
25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie (dalej: ZOZ Strzyżów).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów (nr tel. +48 17 27 61 201, adres email:
sekretariat@zozstrzyżów.pl). W ZOZ Strzyżów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z
którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@zozstrzyzow.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w następujących
celach:
•postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZP.26.7.2022
• realizacji zamówienia przez Wykonawcę. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych
w pkt 19.11.4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty
uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt , lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji
zamówienia, w której Pani/Pan będzie brał/a udział. W związku z przetwarzaniem przez ZOZ Strzyżów,
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do
których zachowania zobowiązany jest Dyrektor ZOZ Strzyżów;
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;W przypadku uznania, iż
przetwarzanie przez ZOZ Strzyżów Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51
RODO. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca:
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ujętych w załączniku nr 5 -
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„Szczegółowej specyfikacji – formularzu cenowym oferty”.
Przedmiotem zamówienia są odpady o kodach: 
20 03 01 – Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
15.01.01 – Odpady segregowane (papier + tektura)
15.01.07 – Odpady segregowane (szkło)
15.01.06 – Odpady segregowane (tworzywa sztuczne)
3.2. Sposób wykonywania usługi: załadunek odpadów z miejsca ich składowania przy ulicy 700-
lecia 1, gwarantujący transport zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie RP, transport
odpadów z miejsca składowania do miejsca zagospodarowania odpadów. Szczegółowe warunki
zostały opisane w projekcie umowy. Zamawiający dopuszcza samodzielny transport odpadów
segregowanych do miejsca składowania, jeżeli będzie to się wiązało z oszczędnościami dla
Zamawiającego. W takim przypadku należy zaznaczyć taką możliwość w formularzu cenowym
oferty.
3.3. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach, aktami wykonawczymi do tej ustawy i ponosi pełną
odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie określonym przepisami tej ustawy oraz uzyskał
wymagane decyzje właściwego organu uprawniające na prowadzenie działalności.
3.3.1 Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:
a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
b) rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości
odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
d) ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
3.3.2 Zamawiający będzie gromadził odpady w pojemnikach własnych i w części dostarczonych
przez Wykonawcę. Koszt dostarczenia i udostępnienia pojemników na okres obowiązywania
umowy zostanie wliczony w ceny określone w załączniku nr 1 do umowy. Pojemność, rodzaj i
ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz częstotliwość odbioru została
określona w projekcie do umowy. 
3.3.3 Wykonawca zobowiązany jest do używania w trakcie realizacji umowy sprzętu – środków
transportu dopuszczonych do ruchu, posiadających wymagane prawem atesty oraz ważne
ubezpieczenie OC dla pojazdów, którymi będzie świadczona usługa.
3.3.4 Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji umowy osoby posiadające
uprawnienia do wykonywania przewidzianych umową czynności, o ile przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
3.3.5 Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia
wszelkich materiałów, preparatów (środków dezynfekcyjnych) lub urządzeń niezbędnych do
prawidłowego wykonania umowy.
3.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV – 90511000-2
Usługi wywozu odpadów
3.5 Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.
3.6 Zamówienie nie zostało podzielone na części.:
3.7 Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:
3.7.1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający
wymaga, aby wszystkie osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) realizujące
bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Zatrudnienie na
podstawie stosunku pracy dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio
zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Przez okres wykonywania zamówienia
Zamawiający rozumie czas od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy do końca dnia jej
obowiązywania. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie Zamawiający ma na myśli osoby
fizycznie wykonujące bezpośrednio czynności objęte zakresem zamówienia, tj. odbioru,
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transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym kierowanie pojazdami
przeznaczonymi do wywozu odpadów, obsługa załadunku odpadów do pojazdów, a
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy na rzecz Wykonawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
. Zamawiający dopuszcza samodzielny transport odpadów segregowanych do miejsca
składowania, jeżeli będzie to się wiązało z oszczędnościami dla Zamawiającego. W takim
przypadku należy zaznaczyć taką możliwość w formularzu cenowym oferty.

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

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia
I kwartał 2023

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 14.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo (o ile dotyczy), Uzasadnienie zastrzeżenia informacji w ofercie (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:1.1. Pełnomocnikiem może być
jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z
wykonawców). 1.2. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący
osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie
Wstępne składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw
do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości strony mogą zgodnie
postanowić o przedłużeniu terminu obowiązywania niniejszej umowy do czasu całkowitego
zrealizowania łącznej kwoty umowy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące. Przedłużeniem umowy
wymaga pisemnego aneksu.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-24

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00058073/01 z dnia 2022-02-15

2022-02-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
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