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Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO  
 

NA ODBIÓR I TERMICZNĄ UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH 
 

1. Znak sprawy: DZAP-380-61/06 
2. Opis przedmiotu zamówienia: odbiór i termiczna utylizacja odpadów medycznych 
W szczególności: 
a) narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki – kod180101 (z wyłączeniem 
180103), 
b) części ciała oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania – 
kod 180102 ( z wyłączeniem 180103), 
c) inne odpady zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny lub inne formy 
zdolne do przeniesienia materiału genetycznego – kod 180103, 
d) leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod 180108, 
e) leki cytotoksyczne i cytostatyczne – kod180207, 
f) inne odpady zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny lub inne formy 
zdolne do przeniesienia materiału genetycznego – kod 180202. 
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.12.22.00-0 
4. Miejsce wykonania zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza  

w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 
5. Miejsce i warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

dodatkowych wyjaśnień:  
• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Zamówienia Publiczne 

(Anna Wutrych), p. 119, tel. 052 3956 974, zampublik@szpital.chojnice.pl  
• SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego bądź na wniosek 

wykonawcy przesłany zostanie pocztą (na życzenie wykonawcy także drogą 
elektroniczną). 

• Cena: 30 PLN. 
• Strona internetowa, na której udostępniana jest SIWZ: 

www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  
6. Warunki uczestnictwa. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać tylko ci 

wykonawcy, którzy: 
6.1 Warunki podmiotowe: 
• Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
• Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich  

3 lat kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy 
zgodne z przedmiotem zamówienia. 

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

6.2 Warunki przedmiotowe: 
• Wykonawca powinien posiadać instalacje do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów. 
• Wykonywana usługa musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

sanitarnymi i epidemiologicznymi w tym zakresie (ustawa o odpadach z dnia  



  

27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz.628 z późn. zm.) i inne obowiązujące 
przepisy). 

• Do wywozu odpadów musza być wykorzystywane odpowiednio przystosowane do tego 
celu środki transportu zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych. 

 
Ocena spełniania warunków udziału dokonana będzie w oparciu o dokumenty 
wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (na zasadzie spełnia/nie spełnia),  
a w tym na podstawie: 

- decyzji na zbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów objętych 
przedmiotowym zamówieniem, 
- zezwolenia na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania 
odpadów, 
- polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym 
przedmiotowym zamówieniem na kwotę nie mniejszą niż 25% ceny składanej przez 
niego oferty, 
- dokumentów i oświadczenia wymienionych w punkcie IV SIWZ. 
Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje  
i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, 
finansowe i techniczne zawarte w SIWZ. 

7. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. 
8. Wielkość lub zakres zamówienia: 145570,09 PLN = 33182,15 euro 
9. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
10. Kryteria oceny ofert: 
• Cena – 100% 
11. Miejsce, termin i godzina składania ofert:  
• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

(sekretariat p.133). 
• 10.01.2007 r., 
• do godz. 10:00. 
12. Miejsce, termin i godzina otwarcia ofert:  
• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, 
• 10.01.2007 r., 
• godz. 11:00. 
13. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
14. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
15. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych. 
 
 

 
 
 
 
         Dyrektor 
 
         Leszek Bonna 
          
 
 
 
 
 
 
 

A.T.R. 


