
Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2 w restrukturyzacji

ZAPYTAN|E oFERTOWE

,,Szpita| Powiatowy we Wześni" Sp. z o.o, w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2,62- 300 Wześnia
występuje, w związku Z ań, 2 ust. 1 pkt, 1 ustawy Prawo zamóWień publicznych ustawy z dnia 11 wześnia 20,1gr,

- Prawo zamówień pub|icznych (Dz. U. z2019 r. poz.2019 z późn, zm.)

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniźej 'l30 000 zł., jest udzie|ane zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności i zasadą pżejżystości, Zamówienie nie pod|ega pzepisom Ustawy - Prawa zamówień
publicznych,

Tytul zamówienia: odbiór i transpoń odpadów komunalnych z terenu ,,Szpitala Powiatowego we Wześni"

Sp. z o. o. w restrukturyzacji

1. Rodzaj zamówienia: usługa

2, opis pżedmiotu zamóWienia:

Pzedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru i transpońu odpadów komunalnych z terenu

,,Szpitala Powiatowego we Wześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Usługa obejmuje:

1) wywóz odpadów komunalnych z terenu ,,Szpitala Powiatowego we Wześni" Sp, z o,o, w tym:.

a) dostarczenie konteneróW plzystosowanych do składowania odpadów komunalnych,

b) dostarczenie koszy na odpady z tworzyw sztucznych umożliwiających wstępną kwalifikację,

c) odbiór itranspoń odpadów z terenu Zamawiającego do miejsca ich składowania,

d) pzekazanie odpadów do uprawnionego składowiska,

e) odbiór makulatury z miejsca składowania u Zamawiającego.

2) Pzewidywana ilość odpadów:

a) odpady komunalne wynosi- 132 kontenery (7 m3 szt,)

b) twolzywa sztuczne wynosi- 24 ml

c) Papier itektura wynosi- 240m3

w ciągu 12 miesięcy.

3) Do obowiązków Wykonawcy na|eży w szczegó|ności:

a) dostarczenie kontenerów i pojemników (wykazanych w formulazu cenowym) do gromadzenia

odpadów stałych oraz utzymanie ich w należytym stanie,

b) odbiór odpadów w terminach usta|onych przezZamawiĄącego w drodze zgłoszeń te|efonicznych,

c) wywóz odpadów do uprawnionego składowiska, z zachowaniem pzepisów obowiązujących pzy
transporcie odpadów komuna|nych,

d) prowadzenie ewidencji i|ościowej i jakościowej odbieranych odpadów.

4) Usługa powinna byc wykonana zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawa, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 20'l2 r, o odpadach (Dz,U,z2020 r. poz.797 z późn, zm,);

system
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b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 200'1r. Prawo ochrony środowiska |Dz, U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn.
zm).

5) Usługa Wywozu nieczystości odbwać się będzie według potzeb Zamawia.jącego, na podstawie
te|efonicznych zgłoszeń. Zlecenie każdorazowo wykonywane będzie w ciąu 24 godz, od zgłoszenia (

dotyczy całego okresu umowy).

6) Wspólnysłownik zamówień (CPV) 90-51,10,00-2, 90.00.00.00-7.

3, Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena ofeńy (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana W PLN

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naIeżnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie kosżty i składniki związane z wykonaniem

zamówienia (zgodnie z wypełnionym formulazem cenowym).

3) Cena może byc tylko jedna ,

4) Jeżeli złoźono by ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie z pzepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątzwspólnotowego

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej ofeńy do|icza do pżedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek Wpłacic Zgodnie z obowiązującymi pzepisami.

5, Kryteria wyboru ofeńy:

Ofeńy zostaną ocenione pzez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: cena

l00%

Cena ofeńowa brutto za wykonanie pzedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryteńum (waga) - 100%

Cena to Wańośc Wyrażona W jednostkach pieniężnych uWZględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy

jeżeli na podstawie odrębnych pzepisów spżedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem

akcyzowym,

ofeńa z najniższą ceną otżyma 100 pkt., inne proporcjonaInie mniej według wzoru.

najniższa cena brutto

ocena punktowa (c) = x 100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej ofeńy

6. Sposób pzygotowania ofeĘ:

1) Każdy Wykonawca może złoźyc tylko jednąofeńę.

2) ofeńa musi być podpisana pzez osoby upowaźnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienra),

3) ofeńa musi byc spoządzona w 1 egzemp|azu, wjęzyku polskim, mieć forme pisemna.

4) W plzypadku gdy ofeńę podpisuje pełnomocnik, do ofeńy należy dołączyó oRYG|NAŁ lub kopię
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poświadczoną notariaInie pełnomocnictwa udzieIonego osobie podpisującej ofeńę pzez osobę prawnie

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

5) Ofeńa musi byc podpisana w sposób umoż|iwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy

muszą byc czytelne lub opatzone pieczęciami imiennymi,

6) lntegralną część ofeńy stanowią Załączniki do Zapytania Ofeńowego.

7. Miejsce, sposób itermin skladania ofeń:

1) Prosimy o dostarczenie ofeńy cenowej do dnia 24.02.2021l. do godziny 10,00, Zamawiający dopuszcza

składanie ofeń w następującej formie:

- e-mail na adres kiedraszak@szpitalwzesnia,home,pl,

- pocztą na adres Zamawiającego. 
'Szpital 

Powiatowy we Wześni" Sp, z o,o, w restrukturyzacji,

ul, Słowackiego 2, 62-300 Wześnia.

Z dopiskiem ,,ofeńa na usługę Wywozu odpadów komunalnych z terenu Szpitala Powiatowego we

Wześni Sp. z o,o," - nie otwierać przed 24,02,2021 r., godz, ,l0:10

2) Miejsce itermin otwarcia ofeń -,,Szpital Powiatowy we Wześni" Sp, z o,o., ul. Słowackiego 2, 62 - 300

Wześnia, pok. 107a , dnia 04.12,2020l. godz.,l0:10

8. ośWlADczENlA lDoKUMENTY, KTóRE NALEżY DoŁAczYć DO OFERTY:

1) Aktualny odpis z wlaściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, w pzypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa hand|owego nieposiadających

osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób flzycznych wykonujących działa|ność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru

cElDG (centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

działalności prowadzonej w formie spółki cywiInej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

- Jeże|i w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania |ub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby a|bo osób uprawnionych do iego reprezentacji, |ub oświadczenie osoby, któĄ

dokument miał dotyczyc, złożone pzed notariuszem lub pzed organem sądowym,

administracyjnym a|bo organem samożądu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę |ub miejsce zamieszkania wykonawcy Iub miejsce zamieszkania tej osoby,

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

pżed upływem terminu składania ofeń.

2) aktua|ne zezwo|enie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transpońu odpadów zgodnie z

ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 20'12 r, o odpadach (Dz. U. z2020 r, poz,797 z póżn. zm\

3) oświadczenie o posiadaniu aktua|nej umowę z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów

komunalnych.

4) oświadczenie, że pojazdy wykonujące usługę zostaną Wyposażone w monitoring np. GPS umożliwiający
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10.

pełną kontro|ę pżekazania odpadów na składowisko odpadów komunaInych. ZamawiĄący zastż ega sobie

moźliwośc zapoznania się z monitoringiem,

5) pełnomocnictwo do podpisania ofeń (oryginał |ub kopia potwierdzona za zgodnośc z oryginałem pzez

notariusza), wzg|ędnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofeftą o ile prawo do ich

podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferlą

6) Formulaż ofeńowy - załącznik nr 1,

7) Projekt umowy - zalącznik nr 2,

Zamawiający zastżega sobie prawo odwołania postępowania o zamówieniu w pzypadku zaistnienia

uzasadnionych pzyczyn, jak również prawo unieważnienia postępowania o zamówieniu bez podania

pżyczyny,

W sprawie zamówienia należy kontaktowac się z pzedstawicieIem Zamawiającego:

a) w sprawach merytorycznych - A|eksandra Karska, Te|. 61/4370574

b) w sprawach forma|no-prawnych - Karol Jędraszak , Te|, 61/4370537
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Zalacznik nr 1

FORMULARZ OFERTOVYY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa,

Siedziba,.,,,,,,.........

Nr te |efo n u/fa ks......

Nr konta bankowego,,..,,..,,,.,,,.,,,.,,,.

nr NIP...,,,,,,,,,,,,......

nr REGON,,,,,,..,,,,,,

Dane dotyczące zamawiaiącego

,,Szpital Powiatowy we Wześni" Sp, z o, o, w restrukturyzacji

ul. Słowackiego 2

62 - 300 Wześnia

zoboWiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać pzedmiot zamówienia| wywozu odpadów komunalnych z terenu §zpitala
Powiatowego we Wześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji za następującą cenę|

-zaokrągIić 
do 2 miejsc po pżecinkt.



LP Pzedmiot
zamówienia

JM llość Cena
jednostkowa

netto

wańość netto

(4x5) VAT %

Wańość
brutto
(6+8)

Yo Kwota

1 2 3 4 A 6 7 8 9

cdpady komunalne

wrazz dzieżawą3
kontenerów

sZt, 132

kontenery

lwolzywa sztuczne

wraz dzieżawąZ
pojemnikóW

63 24

papier i tektura m3 240

Razem Razem

Formulaz cenowy pżedmiotu zamówienia

wańość słownie netto

wańość słownie brutto

Podpis Wykonawcy

1. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem

pzedmiotu zamówienia,

2. Oświadczam/my, że akceptuję proponowany pźez Zamawiającego projekt umowy.

3. Oświadczam/my, że w pzypadku wyboru naszej ofeńy zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we

wskazanym terminle imiejscu, na warunkach wskazanych pzez ZamawiĄącego w załączonej do Zapytania

Ofeńowego.

4, Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofeńowym oraz wyjaśnieniami i ewentua|nymi

zmianami Zapytania Ofeńowego pźekazanymi przez ZamawiĄącego i uznajemy się za związanych

określonymi W nich postanowieniami i zasadami postępowania,

5. Uslugę wykonamy sami / plzy udzia|e podwykonawcy (niepotzebne skreślić\.

Podwykonawca zreaIizuje następującą część zamówienia na usługę:

Nazwa adres podwykonawcy:
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Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne pzewidziane w ań. 13 |ub ań, 14 RODO1) wobec

osób flzycznych, od których dane osobowe bezpośrednio |ub pośrednio pozyskałem w ce|u ubiegania się o

udzielenie zamówienia pub|icznego w niniejszym postępowaniu.-

1) rozpoządzenie Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z pżelważaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
pzepływu takich danych oraz uchy|enia dyrektywy 95/46ME (ogólne rozpoządzenie o ochronie danych)

(Dz. Uz, UE L 1 19 z 04,05,2016, str, 1),

- 
W pzypadku gdy wykonawca nie pzekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego

dotyczących Iub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do ań, 13 ust, 4 lub

art. 
,l4 

ust, 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. pzez
jego wykreślenie),

7, Załacznikami do ofeńv sa:

(podpisy upełnomocnionych pżedstawicieIi Wykonawcy)

dnia



Załącznik rlr 2

Projekt Umowy

§1

Podstawądo zawarcia niniejszej umowy jest rezultat zapytania ofeńowego na usługę Wywozu odpadów komunalnych z

terenu Szpitala Powiatowego We Wźeśni sp, z o.o. W restrukturyzacji

§3

1, Usługi wywozu nieczystości odbywac się będą według potżeb Zamawiającego, na podsiawie te|efonicznych

zgłoszeń. Usługi wykonywane będąw ciągu 24 godz. od zgłoszenia,

2, Wykonawca oświadcza, ze posiada stosowne zezwolenie umozliwiające wykonywanie pżedmiotu umowy,

§4

1 . Za wykonaną usługę Zamawia]ący będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie wynagrodzenie określone w załączniku nr '1

za iIości odpadów wraz z dzierżawąkontenerów zgodnie z pzedstawioną przez Wykonawcę fakturą w terminie 60 dni

od daty jej otrzymania, Kwota, o której mowawust, 1, nie może łącznie pzekroczyc wańości zamówienia ,,,,.,,.zł,

netto,,,,,,.,,,.zł, brutto,

2. Jako terminową Wpłatę Z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego

Wykonawcy : .,,,,,.,,,,,,,,,

§5

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w

następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w pzypadku;

a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w§
4 ust.2 zakażdy dzień opóźnienia,

b) rozwiązanie Umowy pzez którąko|wiek ze stron z przyczyn leźących po stronie Wykonawcy w

Wysokości 10% kwoty brutto Wskazanej w § 4 ust. 2 w zależności od pakietu,

2\ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umownąW plzypadku rozwiązania urnowy pźez którąko|Wiek

ze stron Z pzycżyn |eżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10olo kwoty brutto Wskazanej W

§ 4 ust, 1,

2, o na|iczeniu kar umownych, wysokości i sposobie zapłaty Zamawiający informuje na piśmie Wykonawcę podając

uzasadnienie zastosowania kar umownych,

3, Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w transakcjach hand lowych,

4, Stroną przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych,

§6

Strony oświadczają, iż Wieżytelności Wynikające z niniejszej umowy nie mogąbyc pżeniesione naosobytrŻecie, bez

pisemnej zgody Zamawiającego,

§2



§7

Strony mają obowiąZek niezwłocznle poinformowac się Wzajemnie o WsZeIkich zmianach statusU prawnego Swoje1 firmy, a

także o wszczęciu poslępowania Upadłościowego, Układowego ilikwidacyjnego,

§8

1. Umowa została zawańa na czas okreś|ony od ,,,,,,,,,., r, do ,,..,,,,.,,, r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 -o miestęcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem

na koniec miesiąca kaIendarzowego,

§9

W razie naruszenia pźez Wykonawcę poslanowień umowy, Zamawiający zastżega sobie prawo je] rozwiązania ze

skutkiem natychmiastowym,

§ 10

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu

miejscowo dIa siedziby Zamawiającego,

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego ,

§ 12

WszeIkie zmiany umowy wymagająformy pisemnej, pod rygorem niewazności,

§14

Umowa niniejsza została spoządzona w tzech jednobzmiących egzempIazach, jednym d|a Wykonawcy i dwóch dIa

Zamawiającego,

Wykonawca zamawiający


