Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 17 lipca 2017r

Do Wykonawców

Dotyczy: Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r.
poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1
Zgodnie z zapisem w punkcie 2.a) Działu V SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wykazać się
posiadaniem aktualnego dokumentu wydanego na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (DZ. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) zezwalającego na odbiór, transport i utylizację
odpadów z grupy 180102, 180103, 180108, 180109.
W związku z tym, iż niektórzy wykonawcy mogą nadal posługiwać się decyzjami wydanymi na mocy
poprzedniej ustawy o odpadach z 2001 r., prosimy o zmodyfikowanie zapisu na zapis o treści: „Dla
uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać się posiadaniem
aktualnego dokumentu zezwalającego na odbiór, transport i utylizację odpadów z grupy
180102, 180103, 180108, 180109 dla instalacji, w której będą unieszkodliwiane odpady i
wskazanej w Załączniku nr 1B do SIWZ.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację warunków udziału w postępowaniu w
przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 2
Zgodnie z zapisem w punkcie 2) Działu VII SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
aktualnego zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzającymi, że wykonawca spełnia wymogi
jakościowe w zakresie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych dotyczących norm: PN-EN
ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001-2004. Prosimy o dodanie zapisu, iż w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w zaświadczenia przedłoży

każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia (czynności), za którą będzie
odpowiedzialny.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w rt. 25 ust. 1 pkt 2) w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 3
Zgodnie z zapisem w §8 ust. 1.1) wzoru umowy za każdą godzinę opóźnienia w odbiorze będzie
naliczana kara w wysokości 50 zł. Jest to wysoka kara w stosunku do winy. W związku z tym prosimy
o zmianę tego zapisu i nakładanie kary w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 4
Zgodnie z zapisem w punkcie 1.6) Działu III SIWZ w załączniku nr 1B należy podać adres spalarni
oraz odległość mierzoną w kilometrach od siedziby zamawiającego do siedziby spalarni. W związku z
tym, prosimy o dopisanie w treści załącznika nr 1B wymogu podania ilości kilometrów, ponieważ
obecnie należy podać tylko nazwę i adres spalarni.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 5
Zgodnie z zapisami w punkcie 1.3.e) Działu III SIWZ oraz §3 ust. 4.1) wzoru umowy odbiór odpadów
o kodach 180102, 180103 przy temperaturze powietrza przekraczającej 10ºC ma się odbywać co 48
godzin. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór odpadów zakaźnych
czyli między innymi o kodach 180102, 180103 przy temperaturze powyżej 10ºC powinien odbywać
się co 72 godziny. W związku z tym prosimy o zmodyfikowanie zapisów SIWZ i umowy poprzez
wymaganie odbioru odpadów o kodach 180102 i 180103 trzy razy w tygodniu tj.
poniedziałek, środa, piątek. Dzięki temu Zamawiający będzie miał zagwarantowany regularny i
zgodny z przepisami odbiór odpadów, bez konieczności sprawdzania aktualnej temperatury
powietrza.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, terminy odbiorów zostały dostosowane do potrzeb i
możliwości magazynowania Zamawiającego.
Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz i ogłoszenia w przedmiotowym zakresie.
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