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

Otwock, dnia 06 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 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
Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Wykonawca wymaga podstawienie dwóch kontenerów o
pojemności 7 m3 do składowania odpadów o kodzie 180104. Czy Zamawiający dopuszcza podstawienie w
zamian kontenerów na kółkach o pojemności 1100 l w odpowiednej ilości, zapewniającej gromadzenie
odpadów o tym kodzie?
Ponieważ po każdorazowym odbiorze odpadów Wykonawca zobowiązany jest wystawić Kartę
przekazania odpadów, powyższa zmiana ułatwi określenie na miejscu masy odebranych odpadów.
Pracownik Wykonawcy będzie miał możliwość zważenia odpadów na wadze, w którą wyposażony jest
środek transportu.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 2
Proponujemy, aby wśród dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
zamawiający żądał decyzji wydanej przez właściwy organ na transport i unieszkodliwianie
(przetwarzanie) odpadów objętych zamówieniem. Jednocześnie zalecamy, aby w przypadku odpadów
medycznych o kodzie 180104, unieszkodliwianie odbywało poprzez termiczne przekształcanie – metodą
D10. Metoda ta jest bezpieczniejsza dla zachowania odpowiednich warunków sanitarnych w sytuacji, gdy

wśród odpadów o kodzie 180104 pojawiłyby się odpady zakaźne. W poprzednim postepowaniu znak
DZP.26.15/2018 Zamawiający sam sugerował taką metodę przetwarzania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3
Na etapie składania ofert Zamawiający powinien zweryfikować czy wybrany Wykonawca będzie
świadczył usługi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku żądania unieszkodliwiania
odpadów medycznych metodą termiczną proponujemy, aby wśród dokumentów załączonych do oferty
Zamawiający zażądał zaświadczenia wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
(właściwy miejscowo dla spalarni), wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
z którego treści będzie wynikać, że spalarnia jest eksploatowana i dotrzymuje standardy emisyjne w
zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz prowadzone są pomiary wielkości emisji
zanieczyszczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 4
Odnosząc się do odpadów medycznych, ze względu na ich specyfikę istotne jest, aby firma wykonująca
tego rodzaju usługi posiadała i stosowała odpowiednie procedury, zgodne zasadami środowiskowymi.
W
związku
z
powyższym
wnosimy
o
dodanie
do
treści
zapytania
zapisu
o dołączeniu przez Wykonawcę do oferty:
„Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z
normami
jakościowymi,
potwierdzającego,
że
Wykonawca
spełnia
określone
wymogi jakościowe
w
zakresie
usług
transportu
i unieszkodliwiania odpadów medycznych, potwierdzających spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001,
PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 aktualne w dacie składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w zaświadczenia przedłoży każdy z
Wykonawców w zakresie części zamówienia za którą będzie odpowiedzialny”
Żądanie przez Zamawiającego takiego dokumentu w postępowaniu jest uzasadnione i celowe, bo
odpowiada specyfice przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany do określenia warunków
udziału w postępowaniu w taki sposób, który będzie gwarantował, że Wykonawca wykonujący
zamówienie da rękojmie jego należytego wykonania.
Posiadanie wdrożonego systemu jakości służy zatem ocenie zdolności Wykonawcy. Wobec powyższego
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z
normami jakościowymi w zakresie usług transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych jest
zasadne.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016r. poz.1126) wyraźnie
określa, iż takiego dokumentu Zamawiający ma prawo żądać na potwierdzenie, że przedmiotowe usługi
odpowiadają określonym wymaganiom.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
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