
WO JE WÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.5.4.2019
w O LS Z T Y N IE  

10-072 Olsztyn, ul. Szarych i'zereoów 7 
Te I. 89 524 14 62 fax 89 S24 14 77
NIP 739-020-71-54 000092663 Olsztyn, dnia 23.04.2019r.

W ARUNKI UDZIAŁU  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -  Prawo 
zamówień publicznych.

1. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7,10-072 Olsztyn
Tel. (089) 524 14 50, fax (089)524 14 77
Strona internetowa: https://www.olsztyn.wiw.gov.pl
e-mail adm.zamowienia@olsztyn.wiw.gov.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych 
pochodzących z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109.

Przedmiot zamówienia stanowią:
1) Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów laboratoryjnych o kodach 18 02 01, 

18 02 02*, 18 02 03, ilości średnio ok. 1900 kg miesięcznie (graniczne ilości odpadów 
przekazywanych w ostatnich 12 miesiącach min. ilość 1200 kg/m-c -  max. ilość 2600 kg/m-c). 
Częstotliwość odbioru - odbiór 2 razy w tygodniu -  we wtorki i piątek oraz na zgłoszenie 
telefoniczne w razie potrzeby.

2) Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów laboratoryjnych o kodzie 02 01 81, surowiec 
I kategorii, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i 
Rady UE z dnia 14.11.2009 r. (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009) 
w ilości średnio ok. 500 kg miesięcznie (graniczne ilości odpadów przekazywanych 
w ostatnich 12 miesiącach min. ilość 100 kg/m-c -  max. ilość 900 kg/m-c).
Częstotliwość odbioru - odbiór 1 raz w tygodniu lub 1 raz na dwa tygodnie w okresie letnim 
(w dniu ustalonym między Stronami w dni robocze) najpóźniej w terminach uzgodnionych 
telefonicznie.

3) Odbiór, transport i unieszkodliwianie chemikaliów i odczynników chemicznych
o kodzie 18 02 05*, 18 02 06 w przewidywanej ilości ok. 100 kg na rok.
Częstotliwość odbioru - odbiór maksymalnie 3 razy w roku, po telefonicznym uzgodnieniu 
terminu odbioru, nie przekraczającym 14 dni od dnia uzgodnienia.

Odbiór odpadów w godzinach 8.00 do 15.00 z ZHW Olsztyn.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

W ramach realizacji umowy i przez cały okres jej trwania, wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia wielorazowych kontenerów jezdnych z pokrywą na odpady w ilości 
zabezpieczającej ciągłość realizacji umowy.

Kody odpadów określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923).
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Klasyfikacja odpadów:
- 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02);
- 18 02 02* 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;
-18  02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02;
- 02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego
i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80;
- 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne;
- 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05.

Nazwa wg słownika CPV:
Usługi transportu odpadów - kod CPV: 90512000-9
Usługi spalania odpadów - kod CPV: 90513300-9
Usługi usuwania odpadów biologicznych - kod CPV: 90524300-9

2.2. Warunki szczegółowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
2.2.1. Odbiór odpadów będzie odbywał się przy użyciu samochodów Wykonawcy, które spełniają 

warunki sanitarne do przewozu odpadów niebezpiecznych. Samochody winny być 
wyposażone w wagę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wywóz i utylizację 
odpadów.

2.2.2. Odbiór i transport odpadów będzie w pojemnikach Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
do zabezpieczenia pojemników do przechowywania odpadów w siedzibie Zamawiającego w 
okresach między odbiorami.

2.2.3. Wykonawca odpowiada za załadunek pojemników w siedzibie Zamawiającego.
2.2.4. Każdorazowy odbiór odpadów musi być potwierdzony dokumentem odbioru -  „kartą 

przekazania odpadów" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.14.02.2006 r. w 
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 
213).

2.3. Termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy liczone od daty podpisania umowy.

2.3.1. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz 
zakres opcjonalny związany z dodatkowym odbiorem odpadów, której wykorzystanie zależne 
jest od możliwości finansowych Zamawiającego.

2.3.2. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy zwiększonego zakresu 
usługi określonej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy niż 
wskazane w kolumnie „Ilość odpadów (zamówienie podstawowe)". Ilość dodatkowych usług 
w ramach prawa opcji została określona w formularzu ofertowym w kolumnie „Ilość odpadów 
(opcja)".

2.3.3. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania 
umowy, tj. do dnia 30.04.2020 r.

2.3.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem 
opcji najpóźniej do 30.10.2019 r.

2.3.5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w 
ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z 
prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
3.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

3.1.1. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.12.2002r. w sprawie zakresu i 
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do 
transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199 poz. 1671 z późn. zm.),

3.1.2. zezwolenie do zbierania i termicznej utylizacji odbieranych odpadów zgodnie 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 
25 lutego 2011r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009 ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w sprawie 
wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów 
zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicy w myśl tej dyrektywy (Dz.U UE.L26.2.11) 
łub oświadczenie, że odpady będą utylizowane w zakładzie posiadającym w/w zezwolenie.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie 
złożonych wymaganych dokumentów.

3.2. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek na podstawie oświadczenia.

3.3. posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej
2 szt. samochodów (środków transportu) do transportu odpadów wraz z decyzją Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, potwierdzającą, że posiadany środek transportu spełnia wymagania art. 4 
ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz.625 z późniejszymi zmianami).

3.4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek na podstawie oświadczenia.

3.5. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia Zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia warunek na podstawie oświadczenia.
Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia
i złożonych dokumentów wg zasady spełnia- nie spełnia.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

4.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na piśmie, na formularzu ofertowym będącym 
załącznikiem nr 1 do niniejszych warunków.

4.2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 
prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami 
imiennymi.

4.3. Do oferty muszą być załączone dokumenty opisane w punkcie 3 niniejszych warunków.
4.4. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego w wyznaczonym terminie w zamkniętej 

kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy z opisem:
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„Odbiór, transport i utylizację odpadów weterynaryjnych" 
nie otwierać przed dniem 29.04.2019 godz. 09:00"

4.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, złożenie więcej niż 
jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.

4.6. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, liczony od dnia upływu ostatecznego 
terminu składania ofert.

4.7. Wykonawca nie może dokonać zmiany i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
4.8. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.
4.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków uczestnictwa 

w postępowaniu.
4.10. W toku dokonania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści lub wezwać do uzupełnienia dokumentów.
4.11. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.

5. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: 2 9 .0 4 .2 0 1 9  r. g o d z .0 9 :3 0

Miejsce: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7 pok. 7 (Sekretariat), 
10-072 Olsztyn z dopiskiem „Oferta w postępowaniu na odbiór, transport i utylizację odpadów".

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

6.1. Cena oferty winna być podana cyfrowo i słownie w PLN z wyodrębnieniem podatku VAT, 
z dokładnością do setnych części złotego.

6.2. Cena oferty winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze przedmiotu zamówienia.
6.3. Ceny jednostkowe netto za kg odpadów (bez VAT) należy przemnożyć przez ilość oferowanych 

jednostek miary (ilość kg) i wyliczyć wartość netto usługi (bez VAT). Wykonawca doliczy 
podatek VAT w obowiązującej wysokości, i w ten sposób wyliczy wartość brutto (z VAT).

7. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

7.1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego 
kryterium:

C e n a  - 1 0 0  %
7.2. Cena oferty jest ceną brutto.
7.3. Sposób obliczania punktów:

Pk= [C s /C r  x  1 0 0% ] x  100
Pk -  ilość punktów dla kryterium
C n -  najniższa oferowana cena
C r -  cena oferty rozpatrywanej

7.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną (najwyższą ilość punktów). 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać 100 pkt.

7.5. Zamawiający w toku postępowania poprawi omyłki, o czym powiadomi Wykonawcę u którego 
ona wystąpiła.
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8. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA POSTĘPOWANIA

8.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyny.

9. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

9.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego określone są w projekcie umowy 
(Załącznik nr 2 do warunków udziału).

9.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy po negocjacjach z 
wybranym Wykonawcą.

10. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

10.1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w warunkach udziału.

10.2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia 
o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy.

11. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Szarych Szeregów 7, 10-689 Olsztyn, tel. 089 524-14-59; 
e-mail adm.zamowienia@olsztyn.wiw.gov.pl, p. Katarzyna Skowrońska.

12. INNE POSTANOWIENIA

12.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę niespełniającego warunki określone 
w ust. 3 warunków udziału i/lub odrzuci ofertę nie odpowiadającą opisowi przedmiotu 
zamówienia.

Załączniki do warunków udziału:
1) formularz ofertowy
2) projekt umowy

ZASTĘPCA \i"  ?4$$ jR SK IEG 0
WOJEWÓDZKli RZA WETERYNARII

;ztynie

Dorota w aniluk

(data i podpis)

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska 
Olsztyn, dn. 19.04.2019 r.
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