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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 

3, 88-200 Radziejów.  

Numer tel.: 54 285 63 31 

Adres poczty elektronicznej: poczta@szpitalradziejow.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl 

/pn/szpitalradziejow 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

https://www.platformazakupowa.pl /pn/szpitalradziejow 

III. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest 

w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) [zwanej dalej także 

„pzp”].  

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji 

odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Radziejowie” w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do SWZ - 

Formularz asortymentowo – cenowy 

2. Odbiór odpadów odbywać się będzie nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu.   

3. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań (pakietów).  
4. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  KOD CPV: 90524000-6, 

90524100-7, 90524200-8, 90524400-0. 

5. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) zasada bliskości: art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na 

którym zostały one wytworzone, a art. 20 ust. 6 w związku z art. 20 ust. 5 ww. ustawy 

przewidują, że zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne mogą być 

unieszkodliwiane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały one 

wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca 

unieszkodliwienia położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż 

odległość do miejsca unieszkodliwienia położonego na obszarze tego samego 

województwa. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym 

zostały one 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,  

mailto:poczta@szpitalradziejow.pl
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2) metoda unieszkodliwiania odpadów: art. 95 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach przewiduje, że zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne ich 

przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich 

unieszkodliwiania we współspalarniach odpadów, 

6. Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa:  

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2020 r. poz. 797, ze zm.);      

b) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 

1219, ze zm.); 

c) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  (tekst jednolity: Dz.U. 

2020 poz. 154, ze zm.); 

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań  

i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ( Dz. U z 2016 r. poz. 

1819 ) 

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107) 

7. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i utylizację niżej wymienionych grup odpadów 
medycznych: 
1)  w zakresie Pakietu nr 1: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych 

niebezpiecznych (18 01 03; 18 01 02; 18 01 09)  
L.p. Odpady medyczne Ilość 

1. 

grupa 180103 - 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) 

39 611 kg 

2. grupa 180109 - leki przeterminowane inne niż w grupie 180108 36 kg  

3. 
grupa 180106 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne 
105 kg 

4. 
grupa 180101 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki  (z wyłączeniem 

grupy 180103) 
30 kg 

5. 
grupa 180102 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 180103) 
336 kg 

 
2)   w zakresie Pakietu nr 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych pozostałych ( 

18 01 04). 
L.p. Odpady medyczne Ilość 

1. grupa 180104 - odpady inne niż w grupie 180103 15 446 kg 

 
3) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na koszt własny: 

a) kontenery na odpady z grupy 180104 w ilości min. 1 sztuki  w miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 
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4) ilości wskazane w powyższym wykazie zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w 
zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie po to, aby 
ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego, 

5) odbiór odpadów odbywać się będzie  na podstawie składanych  w systemie BDO zapotrzebowań.  
6) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru poszczególnych partii odpadów medycznych w 

terminie do 48 godzin od daty  zatwierdzenia przez Zamawiającego kart przekazywania odpadów 
w systemie BDO.   

7) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego 
zlokalizowanej w Radziejowie  przy ul. Szpitalnej 3.  

8) Wykonawca ponosi całkowity koszt odbioru odpadów medycznych oraz utylizacji, z wybranym 
Wykonawcą zostanie podpisana umowa na czas oznaczony, tj. na okres jednego roku od daty jej 
zawarcia. 
8. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 
bezpośrednio związane z zawieraniem i wykonywaniem umowy zawartej w rezultacie 
przedmiotowej procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

8.1 Zatrudnienie, o którym mowa w SWZ powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 
8.2 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Przedstawienie dowodów winno nastąpić w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. Takimi 
dowodami mogą być: 
1) zanonimizowane kopie umów o pracę osób wykonujących ww. czynności,  
2) oświadczenie własne Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o  pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8.3. O ile okaże się to niezbędne do realizacji umowy, Wykonawca powinien uzyskać od 
zatrudnionych pracowników zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych 
osobowych, wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

 
9. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy 

(tygodni, miesięcy, lat)* od daty zawarcia umowy.  
[* niepotrzebne skreślić; Zamawiający określa termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach, chyba, że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną] 

10. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. 

11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl 

/pn/szpitalradziejow.W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w 

szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu 
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Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 

wczytania do Platformy. 

2. Instrukcja korzystania z Platformy: 

1) w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania 

Wykonawcy do Platformy; 

2) jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl - składa Ofertę bez zakładania . 

 

3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 

1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES, 

2) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony 

platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox 

w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki 

typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. 

platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 

1024x768 pikseli. 

3) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 

przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.png, .tif, .dwg, 

.zip, .rar, 7zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.   

4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES, 

2) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

5. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 

1) pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w 

Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po 

odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 

2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie 

dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. 

6. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce 

„Załączniki”.   

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XI oraz XII pkt. 8-10 SWZ należy złożyć w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres email poczta@szpitalradziejow.pl Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2020 r. w sprawie  sposobu sporządzania i przekazywania  

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

mailto:poczta@szpitalradziejow.pl
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10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami: 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Sławomir Kuligowski: tel. 54 285 63 31, e-mail: poczta@szpitalradziejow.pl 

12. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 maja 

2021 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca sią jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

opatrzonego podpisem elektronicznym.  
[Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty] 

 

13. Podmiotowe środki dowodowe 

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy dotyczą: 

a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji 

b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej 

c) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunku:  Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami 

prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada: w zakresie Pakietu nr 1: aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 

niebezpiecznych lub decyzję w sprawie pozwolenia na eksploatację zakładu unieszkodliwiania 

odpadów lub ważną umowę lub zobowiązanie innego zakładu do utylizacji, unieszkodliwiania 

mailto:poczta@szpitalradziejow.pl
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odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze 

zm.), w zakresie Pakietu nr 2: aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarowania odpadami medycznymi w przedmiocie ich zbierania, transportu  

oraz przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( t.j.: Dz. U.  

z 2020 r., poz. 797 ze zm.). 

d) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 150 000,00 złotych. 
W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną, ww. 
warunek mogą spełniać łącznie.  

e) zdolności technicznej lub zawodowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub 
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
należycie wykonał lub należycie wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia, o 
wartości brutto nie mniejszej niż: 

a) w zakresie Pakietu nr 1: 35 000,00 zł brutto – każda z nich, 
b) w zakresie Pakietu nr 2: 40 000,00 zł brutto – każda z nich 

 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.png, .tif, .dwg, .zip, .rar, 7zip, przy czym zaleca 

się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.   

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony 

platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w 

najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 

„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. 

platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 

pikseli. 

3. Pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie 

jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu 

przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 

4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 

elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie 

dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. 

5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego. 

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do 

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.   

7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 
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Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 

jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych 

informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 

zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w 

celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 

ust. 3 pzp.  

 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

9. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, formularza 

asortymentowo-cenowego,  których wzory stanowią Załącznik nr 2, 3 do SWZ. W przypadku, 

gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty 

należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

10. Do oferty należy dołączyć: 

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór 

oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu 

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - 

Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), które to poświadczenie notariusz 

opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

15. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, Formularzu asortymentowo-cenowym, 

Formularzu stanowiących załączniki nr 2,3 do SWZ, a w sytuacji gdy Wykonawca nie korzysta 
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z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru według takiego samego schematu, 

zawierającego te same dane, które wskazane zostały w ww. Załącznikach. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27 kwietnia                 

2021 r., do godz. 12:45 . 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. Sposób 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie zakupowej; 

https://www.platformazakupowa.pl /pn/szpitalradziejow 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

16. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2021 r., o godzinie 13:00 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

 

17. Podstawy wykluczenia  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 

Wykonawcę: 

1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 

w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe  lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być ́wyeliminowane w inny sposób niż ̇

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania             

o udzielenie zamówienia. 

 

18. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym oraz formularzu asortymentowo-

cenowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 i 3 do SWZ, jako cenę 

brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem 

stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
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3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca 

po przecinku. 

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym stawkę 

podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą 

według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z 

zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane 

będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 

ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 

2 pkt 3 pzp).  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

19. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w kryteriach: 
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C; 

3. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktó

w 

Sposób oceny wg wzoru 

Całkowita cena oferty brutto 100,00 100 

Cena najtańszej oferty wśród ofert ważnych  

C = ----------------------------------------- ------------- x 60 pkt 

Cena badanej oferty 

RAZEM 100 100 ──────────────────── 

 

4. Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie 
całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru 
opisanego w tabeli powyżej. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨w terminie związania ofertą określonym w SWZ.  

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  
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9. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się ̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

pzp, w terminie nie krótszym niż ̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę.̨  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć 

umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych 

postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 do SWZ. Umowa zostanie 

uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. Jeżeli  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród  ofert pozostałych w postępowaniu  Wykonawców 

albo unieważnić  postępowanie. 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy 

pzp pn.: „Środki ochrony prawnej” 

 

22. Załączniki do SWZ 
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Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

• Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik Nr 1;  

• Formularz Ofertowy - Załącznik nr 2;  

• Formularz asortymentowo-cenowy– Załącznik Nr 3;  

• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 4;  

• Wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat głównych usług – załącznik  

nr 5 do SWZ 

•Oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC – załącznik nr 6 do SWZ. 

• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 7. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Nr postępowania: TP-03/2021. 

......................................................... 

        (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:  

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)  

REGON: ................................................................... NIP: ...........................................................................  

nr konta bankowego: ...................................................................................................................................  

nr tel.: ...................................... nr  faxu: ....................................... e-mail: .................................................. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: 
 „Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ” 

 

składam niniejszą ofertę oraz:  

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 
płatności określonych w SIWZ za wynagrodzeniem w wysokości:  

w zakresie Pakietu nr 1: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych niebezpiecznych (18 01 

03;  18 01 09; 18 01 06; 18 01 01; 18 01 02 )    

Lp. 

Nazwa odpadu 

 

 

 

Całkowita wartość brutto 

w zł odbierania odpadów 

w okresie obowiązywania 

umowy (w okresie 1 roku) 

1. 

grupa 180103 – 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)  

 

2. grupa 180109 - leki przeterminowane inne niż   w grupie 180108   

3. grupa 180106 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne   

4. grupa 180101 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem grupy 180103)   
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5. 

grupa 180102 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 180103) 

  

 

 RAZEM:  

 

w zakresie Pakietu nr 2: Odbiór i zagospodarowanie odpadów medycznych pozostałych ( 18 01 04). 

Lp. 

Nazwa odpadu 

  

  

  

  

Całkowita wartość 

brutto odbierania 

odpadów w okresie 

obowiązywania umowy  

(w okresie 1 roku) 

1. 

grupa 180104 – odpady inne niż w grupie 180103 

   

 

2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej  
żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyłem wszystkie informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

4. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do 
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług. 

5. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym rozdział IV SIWZ oraz w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
_____________________ 

rozporządzenie 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

7. Oświadczam, że jesteśmy / nie jesteśmy1 mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem2. 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw  

(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 
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8. Oświadczam, że powierzę niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych 
części zamówienia:  

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców 

9. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 
zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część 
zamówienia: 

 

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów  

10. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

................................................................................. 

.................................................................................  

Ofertę składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach.  

    ...................................., dnia  ......................................                   .................................................

                                                                            

                                                                                                                                                                             podpis(y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy 
Część zamówienia, której wykonanie  zamierzam powierzyć  

podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Część zamówienia, której wykonanie  zamierzam powierzyć innemu  

podmiotowi  

1.   

2.   

3.   
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Załącznik nr 4 do SWZ  

         Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Szpitalna 3 

88-200 Radziejów 
           

Wykonawca: 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie 

odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie” prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 …………………………………………  

(podpis)  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………….…….  (miejscowość), dnia …………………. r.  

…………………………………………  

                                                                                                                                                 (podpis)  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 …………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

………………………………………… 

 (podpis) 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

Nr postępowania: TP-03/2021. 

......................................................... 

            (pieczęć Wykonawcy) 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie ” 

ja, niżej podpisany ……………....................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

………........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)  

poniżej przedkładam: 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH 

W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT GŁÓWYCH USŁUG 

Lp. Opis usługi 
Zamawiający: 

nazwa, adres, nr tel. 

Termin realizacji 
Całkowita wartość 

brutto 

Początek Koniec 

1. 

 

  

 

 

 

    

2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................................., dnia  ......................................                    ................................................. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

.............................................................. 

   (pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 
 „Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radziejowie” 

oświadczam, że w przypadku udzielenia mi zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w 

zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie”, zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 ...................................., dnia  ......................................                    ................................................. 

                                                     podpis(y) 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Wykonawca  dodatkowo oświadcza , iż został  poinformowany o tym, że: 

1) administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych jest 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 3.  

2) inspektorem ochrony danych osobowych Robert Sosiński  kontakt: tel. 605 985 824 ; e-mail: 
sosinski@squality.com.pl .   

3) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
ww. dane osobowe będą przechowywane 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; 

5) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób 
fizycznych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób 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;   

6) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) osoby fizyczne, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio posiadają: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych *; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO **;   

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której 
dane dotyczą uzna,  że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) osobom fizycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym 
postępowaniu nie przysługuje: 
- 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 danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**    Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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