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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:625237-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
2020/S 250-625237

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
Adres pocztowy: Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Głuchowska
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpital-strusia.poznan.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://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych / medycznych/
Numer referencyjny: WSM/DZP/381-8343/2020

II.1.2) Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z ich 
odbiorem i transportem na 2021 r. pochodzących ze Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w ilości ok. 
907.200 kg rocznie.
Usługa polegać będzie na odbiorze odpadów niebezpiecznych zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z 5.10.2017 (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1975) w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w rozbiciu na 
poszczególne kody zgodnie z katalogiem odpadów określonym również w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 488 301.34 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z ich 
odbiorem i transportem na 2021 r. pochodzących ze Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w ilości ok. 
907.200 kg rocznie.
Usługa polegać będzie na odbiorze odpadów niebezpiecznych zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z 5.10.2017 (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1975) w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w rozbiciu na 
poszczególne kody zgodnie z katalogiem odpadów:
1) Odpady niebezpieczne
a) Kod: 160.506 – chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje
Niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i
Analitycznych – ok. 3000 kg
b) Kod: 180102 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i
Konserwanty służące do ich przetwarzania - 2000 kg
c) Kod: 180103 – odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
Chorobotwórcze i lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
Do przeniesienia materiału genetycznego - 887.800 kg
d) Kod: 180104 – inne nie wymienione w 180103 – 3.000 kg
e) Kod: 180106 – chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne –3.000 kg
f) Kod: 180107 – inne nie wymienione w 180106 – 200 kg
g)Kod: 180108 – leki cytotoksyczne, cytostatyczne - 100 kg
h)Kod: 180109 – leki inne niż wymienione w 180108 –100 kg
i) Kod: 180110 – odpady amalgamatu dentystycznego – 200 kg
j) Kod: 180182 – pozostałości z żywienia pacjentów oddziału zakaźnego –7 800 kg
(przechowywanych w odpowiednich pojemnikach) z miejsc ich składowania, transporcie pojemników z 
odpadami do utylizacji specjalnie przystosowanymi środkami transportu oraz unieszkodliwianiu odpadów 
niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie w spalarni przystosowanej i uprawnionej do 
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termicznego przekształcania odpadów, a także, w miarę potrzeb zamawiającego, dostarczenie dodatkowych 
pojemników.
Odbiór odpadów wysoce zakaźnych (np. z podejrzeniem COVID-19) odbywać się będzie z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, codziennie, transportem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych, również 
w soboty, niedziele i święta. Przy zwiększonej ilości odpadów dodatkowy odbiór i transport również „na telefon”.
Odbiór odpadów wysoce zakaźnych (np. z podejrzeniem wirusa Eboli) odbywać się będzie z zachowaniem 
odpowiednich procedur związanych z ich odbiorem tj. odrębnym transportem przystosowanym do przewozu 
odpadów wysoce zakaźnych i spaleniem, codziennie, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). 
Ze względu na nieprzewidywalność zlecenia odbioru odpadów wysoce zakaźnych (co uzależnione jest od 
sytuacji wystąpienia np. wirusa Eboli) usługa odbywać się będzie na zasadzie odrębnych zleceń podczas 
realizacji usługi, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Odpady zakaźne, zawierające np. wirus Ebola, 
należącego do kategorii A – jako towar niebezpieczny dużego ryzyka, zostaną odpowiednio zabezpieczone 
(spakowane) przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi 
sposobu ich pakowania, zgromadzone w wyznaczonym kontenerze, w odpowiednim pomieszczeniu i bez 
konieczności przepakowywania będą odbierane przez Wykonawcę usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przekazywania tego rodzaju odpadów.Pozostałe warunki wg wniosku określone w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

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:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w niniejszym postępowaniu, dotyczące:kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj: 
wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze posiada ważne, wydane przez właściwe organy i aktualne 
zezwolenia i zaświadczenia:
A/ zezwolenie lub decyzja właściwego organu na wyrażenie zgody, na prowadzenie instalacji utylizacji odpadów 
medycznych wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
B/ zezwolenie lub decyzja właściwego organu na wyrażenie zgody na transport odpadów medycznych 
odpowiednio przystosowanymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa: (wykaz) Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
zrealizował minimum 1 usługę odpowiadającą usłudze jak zamawiana o charakterze rodzajowo podobnym do 
przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej 600 000,00 PLN. (Zamawiający nie dopuszcza sumowania 
usług o mniejszych wartościach)

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Usługi będą realizowane w trakcie trwania umowy na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz projekcie umowy Usługi będą realizowane w trakcie trwania umowy na zlecenia Działu 
Logistyczno- Administracyjnego zamawiającego, na warunkach podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

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: 22/01/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, ul. 
Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, budynek D, I p., pok. 134.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. UE L 119 z
4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w 
Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań,
— administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem:
iod@szpital-strusia.poznan.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: na na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych /
medycznych/ dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu, nr spr.: WSM/DZP/381 -8343/2020, prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony powyżej 214 
000 EUR,
— 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020
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