
Lublin: Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych  stałych z 

posesji Szpitala oraz usługi opró Ŝniania zbiorników bezodpł ywowych i 

transportu (wywozu) nieczysto ści ciekłych z posesji z ZOL Łysołaje  

Numer ogłoszenia: 345639 - 2010; data zamieszczenia : 02.12.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie usługi wywozu odpadów 

komunalnych stałych z posesji Szpitala oraz usługi opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

(wywozu) nieczystości ciekłych z posesji z ZOL Łysołaje. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zadanie 1 obejmuje: 1. Wywóz 

odpadów komunalnych stałych z nieruchomości połoŜonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 i 

Abramowickiej 4B, w terminach uzgodnionych i ustalonych przez strony w harmonogramie przed 

podpisaniem umowy i stanowiącym integralną jej część, z wyłączeniem utylizacji odpadów medycznych. 2. 

Oddanie przez Wykonawcę w nieodpłatne uŜytkowanie Zamawiającemu pojemników na gromadzenie 

odpadów komunalnych: 1.pojemniki o pojemności 110 litrów (zmieszane odpady komunalne) - 2 szt. 

2.pojemniki o pojemności 1100 litrów (zmieszane odpady komunalne) - 4 szt. 3.pojemniki o pojemności 

1100 litrów (frakcja mokra odpadów komunalnych) - 6 szt. 4.kontenery KP7 o pojemności 7500 litrów 

(zmieszane odpady komunalne) - 6 szt. 5.kontener KP7 o pojemności 7500 litrów (frakcja mokra odpadów 

komunalnych) - 1 szt. 6.kontener KP7 o pojemności 7500 litrów (frakcja sucha odpadów komunalnych) - 1 

szt. Zadanie 2 obejmuje: Usługi opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu (wywozu) 

nieczystości ciekłych z posesji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łysołajach, będącego jednostką 
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Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Lublinie w szacunkowej ilości 6000 m3.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.51.10.00-2, 90.41.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

PowyŜszy warunek spełniają Wykonawcy posiadający: dla zadania 1: zezwolenie na 

wykonywanie działalności i czynności w zakresie objętym zamówieniem - wydane na podstawie 

art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2005 r. Nr 236 poz.2008 z późn. zm.) przez Prezydenta Miasta Lublin 2) zezwolenie na zbieranie 

i transport odpadów wydane w oparciu o przepisy art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243). dla zadania 2: zezwolenie na 

wykonywanie działalności i czynności w zakresie objętym zamówieniem - wydane na podstawie 

art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2005 r. Nr 236 poz.2008 z późn. zm.) przez Wójta Gminy Milejów. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie skonkretyzował warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Ponadto do oferty naleŜy dołączyć: 1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Zestawienia asortymentu 

(załącznik nr 2A -B do SIWZ) 3.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upowaŜniające je do 

podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 

innych dokumentów. 4.Umowę spółki, jeŜeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki 

cywilnej. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
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Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, pod warunkiem, Ŝe 

zmiany wynikają z: a)okoliczności nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy lub są korzystne dla 

Zamawiającego, b)zmiany stawki podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.snzoz.lublin.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  ul. Abramowicka 2 20-

442 Lublin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  10.12.2010 

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul. 

Abramowicka 2 20-442 Lublin. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zadanie 1. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Wywóz odpadów 

komunalnych stałych z nieruchomości połoŜonej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 i Abramowickiej 

4B, w terminach uzgodnionych i ustalonych przez strony w harmonogramie przed podpisaniem 

umowy i stanowiącym integralną jej część, z wyłączeniem utylizacji odpadów medycznych. 2. Oddanie 

przez Wykonawcę w nieodpłatne uŜytkowanie Zamawiającemu pojemników na gromadzenie odpadów 

komunalnych: 1.pojemniki o pojemności 110 litrów (zmieszane odpady komunalne) - 2 szt. 2.pojemniki 

o pojemności 1100 litrów (zmieszane odpady komunalne) - 4 szt. 3.pojemniki o pojemności 1100 

litrów (frakcja mokra odpadów komunalnych) - 6 szt. 4.kontenery KP7 o pojemności 7500 litrów 

(zmieszane odpady komunalne) - 6 szt. 5.kontener KP7 o pojemności 7500 litrów (frakcja mokra 

odpadów komunalnych) - 1 szt. 6.kontener KP7 o pojemności 7500 litrów (frakcja sucha odpadów 

komunalnych) - 1 szt.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.51.10.00-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zadanie 2. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usługi opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu (wywozu) nieczystości ciekłych z posesji Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Łysołajach, będącego jednostką Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. 

Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w szacunkowej 

ilości 6000 m3.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.41.00.00-4. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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