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

Otwock, dnia 12 lutego 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Wywóz odpadów komunalnych i medycznych z
siedziby SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
Znak postępowania DZP.26.15/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie nr 1
Pakiet nr 2 obejmuje odpady medyczne o kodzie 180104. Zgodnie z zapisem w §3 ust. 2 wzoru umowy
(dla pakietu 2):
„Odbiór odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo potwierdzany przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego kartą przekazania odpadów zawierającą kod odpadu i jego wagę”
oraz
zgodnie z zapisem §5 ust. 6 wzoru umowy:
„Podstawa do wystawienia miesięcznej faktury stanowią karty przekazania odpadów, potwierdzające odbiór
odpadów medycznych, zatwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego”
Jak wynika z powyższych zapisów oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, Wykonawca
zobowiązany jest po każdorazowym odbiorze wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO). KPO
wystawia się w tonach (Mg). W związku z tym rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
powinno odbywać się na podstawie masy odebranych odpadów. Prosimy o modyfikację załącznika nr 1a
w zakresie pakietu nr 2 formularza cenowego w taki sposób, aby wykonawca mógł złożyć ofertę, podając
cenę jednostkową za jeden kilogram (lub tonę) odpadów, nie zaś cenę za jeden wywóz.
Jednocześnie
prosimy
o
podanie
orientacyjnej
masy
odpadów
wytworzonych
w okresie objętym zamówieniem, aby wykonawca mógł wyliczyć całkowitą wartość zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyceny za wywóz.

Pytanie nr 2
Prosimy o usunięcie zapisu z §3 ust. 5 wzoru umowy
o kodzie 180104 nie są odpadami zakaźnymi i zapis ten ich nie dotyczy.

(dla

pakietu

2).

Odpady

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje załącznik nr 4B do siwz – wzór umowy
poprzez usunięcia zapisu z §3 ust. 5.

Pytanie nr 3
Prosimy o wyjaśnienie czy odpady o kodzie 180104 są pakowane w worki, czy są gromadzone w
kontenerach luzem? Informacja ta jest istotna do właściwego przygotowania się do odbioru tego rodzaju
odpadów i rozładunku w spalarni.
Odpowiedź:
Odpady o kodzie 180104 pakowane są w worki.

Pytanie nr 4
Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Wykonawca wymaga podstawienie dwóch kontenerów o
pojemności 7000 cm3. Czy Zamawiający dopuszcza podstawienie w zamian kontenerów na kółkach o
pojemności 1100 l w odpowiednej ilości, zapewniającej gromadzenie odpadów o kodzie 180104,
wytworzonych w Szpitalu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

