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

Otwock, dnia 05 marca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz odpadów z
siedziby SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
Znak sprawy: DZP.26.24/2018

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 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
Prosimy o usunięcie wymogu posiadania decyzji na zbieranie kodu 20 03 01, gdyż odpad o tym kodzie
zgodnie z prawem nie może być zbierany i magazynowany, lecz jedynie transportowany i przekazywany
bezpośrednio do instalacji RIPOK celem jego zagospodarowania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje zapis w pkt V siwz poprzez wykreślenie
wymogu posiadania aktualnego dokumentu wydanego na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o
odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) zezwalającego na odbiór, transport odpadów o kodzie
20 03 01.

Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie zapisu w wierszu 2 Załącznika 1A -Formularz cenowy.
Czy chodzi o pojemnik 7m3 czy o pojemnik 120 litrów, czy o oba pojemniki.. Jaka będzie liczba wywozów
poszczególnych pojemników?
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Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował zapis w załączniku nr 1a do siwz – Formularzu cenowym poprzez
wykreślenie z wyżej opisanej pozycji pojemnika 120 litrów (kuchnia), ponadto Zamawiający
informuje, iż dwa pojemniki 120 litrowe o kodzie 20 03 01 użytkowane są w kuchni i w momencie
ich zapełnienia są transportowane przez pracowników SPSK do głównego kontenera.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami siwz dostarczenia 2
pojemników 120 litrowych.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

