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

Otwock, dnia 14 sierpnia 2018 r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych”
Znak sprawy: DZP.26.86/2018
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,
1. 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 zbyt 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
2. Zgodnie z zapisem w punkcie 2) Działu VII SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
Certyfikatów ISO w zakresie normy PN- EN ISO 9001:2015 i PNEN ISO 14001:2015. Jest to
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Ma to zapewne służyć potwierdzeniu, że podmiot jest rzetelny, godny zaufania, a
oferowane przez niego usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. W
tym celu służy również certyfikat PN-N-18001:2004 w zakresie transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych i weterynaryjnych, który potwierdza wdrożenie normy 18001. W związku
z tym wnosimy o żądanie od wykonawców złożenia certyfikatu PN-N-18001:2004.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
3. Zgodnie z zapisem w punkcie 2)a) Działu V SIWZ Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia
między innymi decyzji na transport. W związku z utworzeniem rejestru, który stanowi część
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o którym mowa w
Rozdziale 2 Działu IV ustawy o odpadach i tym, że część podmiotów posiada już nadany numer
rejestrowy (wówczas decyzja traci ważność), prosimy o modyfikację zapisu w taki sposób, aby
wykonawcy zobowiązani byli do złożenia w ramach transportu decyzji lub dokumentu
potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21 ze zm.).
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje treść warunku w następujący
sposób:
(…)
Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek zobowiązany jest wykazać się
posiadaniem aktualnego dokumentu zezwalającego na odbiór, transport i utylizację
odpadów z grupy 180102, 180103,180104, 180108, 180109

Zamawiający dopuszcza w zakresie transportu złożenie dokumentu potwierdzającego
dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21 ze zm.).
(…)
4. Prosimy o zmianę w zakresie Kryteriów oceny ofert określonych w Dziale XIV SIWZ na
następujące:
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena (koszt)
60 %
2

3

Odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych
(spalarni) wskazanej przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym – „zasada bliskości”
(uwzględnia zapisy art. 20 Ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2013, poz. 21 z
późn. zm.)

10%

30 %

Wydajność roczna spalarni, w której będą
unieszkodliwiane zakaźne odpady medyczne –
obowiązek podania rocznej wydajności w
formularzu ofertowym lub osobnym oświadczeniu
Zastosowanie przez Zamawiającego ww. kryteriów stoi w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców, a Zamawiającemu umożliwia skuteczne wyłonienie
Wykonawcy gwarantującego bezproblemowe, bezpieczne, zgodne z przepisami prawa i
oczekiwaniami Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Ponadto w dobrze pojętym
interesie Zamawiającego leży wybór oferty Wykonawcy, który gwarantuje rozwiązania
bezpieczne ze środowiskowego punktu widzenia, a więc w instalacji, która posiada duże wolne
moce przerobowe.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
5. Zgodnie z zapisem w punkcie 4 Działu VII SIWZ Zamawiający wymaga złożenia pozwolenia na
użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. W związku z tym,
iż przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów
medycznych”, a dokument ten ma dotyczyć instalacji wskazanej w ofercie, prosimy o dodanie w
tym punkcie, zapisu iż pozwolenie na użytkowanie ma dotyczyć instalacji przeznaczonej do
unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
6. Zgodnie z treścią punktu 2)a) Działu V oraz punktu 2.1.1.1) Działu VI Zamawiający wymaga
złożenia zezwolenia na odbiór, transport i utylizację odpadów. Wnosimy, aby wykonawcy
zobowiązani byli również do złożenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
udzielonego instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych, w której unieszkodliwiane
będą zakaźne odpady medyczne będące przedmiotem zamówienia. Dzięki temu Zamawiający
będzie miał pewność, że odpady unieszkodliwiane są w instalacji działającej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
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