
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle
Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351239953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wielicka 267

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-663

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 4467500

1.5.8.) Numer faksu: 12 4467501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mco@mco.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mco.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

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:

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów
medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17b852b7-6e1f-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00006453
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05

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://mco.krakow.pl/zamowienia-publiczne/

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: Komunikacja w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu:
a. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl/,
b. ePUAPu, dostępnego pod adresem: epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c. poczty elektronicznej mco@mco.krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, informacji i oświadczeń
oraz ich cyfrowych odwzorowań (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane zostały w
Regulaminiekorzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Regulaminie
ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
„złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „komunikacji” wynosi 150 MB, a plików
przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 40 MB. Za datę przekazania oferty
dokumentów, informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowań przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP lub datę i godzinę serwera pocztowego Zamawiającego

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 zawarta w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/2022

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

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu
i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodzie 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)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w rozdziale XVII SWZ

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: Czas odbioru w sytuacjach awaryjnych
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4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 
1) aktualne uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów
medycznym o kodach odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia wydane przez
właściwy organ Państwowy w formie zezwolenia/decyzji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779),
2) wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
(BDO) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779). Szacunkowa ilość odpadów o
kodzie 18 01 03* do odebrania w skali 24 miesięcy: 54 000 kg (ok. 2 250 kg/m-c).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
- (b) oświadczenie Wykonawcy – w oparciu o art. 125 ust. 1 oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5
ustawy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
- (e) dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania (jeżeli dotyczy), tj:
i) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych, 
ii) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
jeżeli przedmiotowe umocowanie nie wynika z dokumentów, wskazanych powyżej (Pełnomocnictwo
powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza). 
*Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów o których mowa w lit. e, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w lit. e, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających umocowanie
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do reprezentowania Wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: - (c) aktualne uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie
unieszkodliwiania odpadów medycznym o kodach odpowiadających przedmiotowi niniejszego
zamówienia wydane przez właściwy organ Państwowy w formie zezwolenia/decyzji zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779),
- (d) wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w
zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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 zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 lit. b SWZ (aktualne na dzień składania ofert
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

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:
1. Zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniodawcę w Tauron
Arenie Kraków, zmianie lub wyłączeniu ulec może wskazane w §2 ust. 1 miejsce gromadzenia
odpadów w pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie Tauron Areny Kraków. 
3. Zmiany treści umowy mogą wynikać także ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w tym w szczególności:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
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minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
4. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 3 mogą prowadzić do zmiany wysokości
wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy.
5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie stawka podatku od
towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy w ten sposób, iż zostanie ona powiększona lub
zmniejszona o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną
według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług
obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w
tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części
wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy, do którego będzie miała zastosowanie zmieniona stawka
podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług
będzie kwota wynagrodzenia netto Zleceniobiorcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany
stawki podatku VAT.
6. W przypadku zmian określonych w ust. 3 pkt. 2-4, Strony dopuszczają możliwość waloryzacji
wynagrodzenia Zleceniobiorcy wyłącznie:
1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy;
2) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia;
3) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość zmiany kosztów
wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu) i tylko w zakresie, w jakim wykazany zostanie
jej wpływ na wysokość wynagrodzenia;
4) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami
zostanie złożony w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących
podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie
30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest możliwa również w przypadku zmiany ceny materiałów
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 7, Strony dopuszczają możliwość
zmiany wynagrodzenia na następujących zasadach: 
1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów o co najmniej 10 % w stosunku do cen lub
kosztów z dnia otwarcia ofert w postępowaniu, o którym mowa w preambule, 
2) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy, 
3) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia, 
4) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu cen lub
kosztów,
5) tylko w zakresie, w jakim wykazany zostanie wpływ zmian cen lub kosztów na wartość
wynagrodzenia, 
6) najwcześniej po 21 dniach od złożenia wniosku, 
7) kolejna zmiana jest dopuszczalna w przypadku zmiany cen lub kosztów o co najmniej 10 % w
stosunku do cen lub kosztów będących podstawą poprzedniej zmiany,
8) łączna wartość zmian wynagrodzenia nie może przekroczyć 30 % w stosunku do pierwotnego
poziomu wynagrodzenia.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-13 13:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-13 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://mco.krakow.pl/zamowienia-publiczne/. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym
postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów został szczegółowo opisany w
rozdziale XI SWZ

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00006453 z dnia 2022-01-05

2022-01-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - (b) oświadczenie Wykonawcy – w oparciu o art. 125 ust. 1 oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, - (e) dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (jeżeli dotyczy), tj: i) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych,  ii) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli przedmiotowe umocowanie nie wynika z dokumentów, wskazanych powyżej (Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza).  *Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów o których mowa w lit. e, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w treści oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. e, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - (c) aktualne uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznym o kodach odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia wydane przez właściwy organ Państwowy w formie zezwolenia/decyzji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779), - (d) wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 poz. 779)
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