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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.  

 
519478-n-2020 z dnia 2020/03/04 r.  

 
 

a) pełna nazwa zamawiającego: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 
b) REGON: 000310315 
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 05-200  Wołomin, mazowieckie, wołomiński 
d) ulica, nr domu : Gdyńska 1/3 
e) numer tel.: 0-22  76-33-100 
 
OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ: 
 

w przedmiocie zamówienia , dokumentacji przetargowej: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia , tel.(22)76-33-209, 
zamowienia@szpitalwolomin.pl 
                                                      
 ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  

 
Odbiór, wywóz, zagospodarowanie  

odpadów komunalnych  
i segregowanych 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CCPPVV::  
90.51.20.00-9 – usługi transportu odpadów 
90.51.20.00-5 – usługa i obróbka odpadów 
90.51.10.00-2  - usługi wywozu odpadów 
 
Miejsce wykonania zamówienia : Szpital w Wołominie  
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Specyfikacja wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalwolomin.pl. Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.   
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4  ustawy – Pzp 
 
TERMIN ( OKRES ) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 
Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy 
 
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE (W %): 

 
Zadanie 1 i 2 
1. Przeliczenie w kryterium „cena“ 
                                              Najniższa cena ogółem 
PKT  =   -------------------------------------------------------------------x 100 x 60% 
                                         Cena ogółem oferty badanej 
 
2. Przeliczenie w kryterium „czas realizacji wywozu odpadów od momentu telefonicznego/faksowego/mailowego zgłoszenia 
zapotrzebowania “ – 40 % 
 

• Czas realizacji do 3 godziny od momentu zgłoszenia  – 40 pkt 

• Czas realizacji od 4 do 5 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia -  20 pkt 

• Czas realizacji od 5 do 6 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia -  5 pkt 

• powyżej  6 godzin w dni robocze lecz nie więcej niż 7godzin – 0 pkt  
 
Zadanie 2 i 3 
1. Przeliczenie w kryterium „cena“ 
                                              Najniższa cena ogółem 
PKT  =   -------------------------------------------------------------------x 100 x 100% 
                                         Cena ogółem oferty badanej 
 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i 
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie 

ul. Gdyńska 1/3, 0055--220000  WWoołłoommiinn 

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl


złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
 
a) formularz SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Szpitala:  www.szpitalwolomin.pl  - bezpłatnie 
b) kserokopie – koszt 30 zł brutto,  

 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający 
się o zamówienie posiadał: 
 

• Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

• Aktualny wpis do rejestru BDO – bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami 
 

 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. OPŁACONA POLISA, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający , że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł . 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. 
 

 
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa Ustawy Pzp). 

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a. ust. 1, 
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuację finansową lub ekonomiczną. 
 

PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5  PKT 1 USTAWY PZP 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego również wykonawcę: 

• 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 2018r. poz.1508 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 ); 

 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
ETAP SKŁADANIA OFERT: 
 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć: 
1) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ; 
2) Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ. 

2. Pozostałe dokumenty: 
1) Załącznik nr 1 do SIWZ –  Oferta cenowa.  
2) Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ 
3) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty- jeśli dotyczy 
4) Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Dopuszcza się przesłanie mailem, a następnie listem poleconym – Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
ETAP PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT: 

http://www.szpital.wolomin/


1. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania wymagań określonych w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, 
złoży następujące dokumenty: 
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 
b) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości . 
c) Aktualny wpis do rejestru BDO - bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami 
d) OPŁACONA POLISA, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie 
mniejszej niż 100.000 zł    
 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
 

Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów: 
 
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg 
wzoru na załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 

 
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ - 
dotyczące podwykonawców. 

 
3. Dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z 

oryginałem kopia. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu firmy (wyjątek stanowi 
upoważnienie do podpisania oferty oraz dowód wniesienia wadium, które musi zostać złożone w oryginale). 

 
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których 

mowa w pkt. 1 (etap po dokonaniu wstępnej oceny ofert): 
 

a) lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 
5. Dokument, o których mowa w pkt. 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
6. 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 ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, że 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 gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. 

 
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

 
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń 
lub dokumentów. 

 
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 
oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury 
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 

 
Miejsce i termin składania ofert: 
 
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr lokalu): KANCELARIA Szpitala , ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin 
b) w terminie do 12/03/2020 r.  Godz. 11.00 
 
Miejsce otwarcia ofert: 
 
a) miejsce otwarcia:  w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): budynek Administracyjny Szpitala pok. Nr 20 lub 19. 
b) termin  12/03/2020 r.godz. 11.20       
                                                                                                                                                                                      
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 
 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert. 
 
Wadium :    

 
Wadium nie będzie wymagane  
 
 
 ZATWIERDZIŁ 

 

Dyrektor  

(-)Grzegorz Krycki  

(podpis osoby upoważnionej ) 

 


