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Wszyscy zainteresowani !!!
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1
Informujemy, iż w dniu 2019-02-04 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Usługa termicznej utylizacji odpadów medycznych pochodzących z działalności medycznej.,
1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a w związku z utworzeniem rejestru,
który stanowi część Bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO) oraz o gospodarce odpadami, o którym mowa w
Rozdziale 2 ustawy o odpadach, proszę o przyjęcie w pkt 8.4.5).1 zapisu w poniższym brzmieniu:
„Zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) tj. wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.)”.
Modyfikacja ta jest konieczna, ponieważ decyzje dotyczące transportu odpadów dla podmiotów, które zostały wpisane do w/w
rejestru, straciły ważność. Od momentu uruchomienia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami tj. 24 stycznia 2018 r. podmioty zajmujące się transportem odpadów miały 6
miesięcy na złożenie wniosku o wpis do ww. rejestru. Uzyskanie wpisu w zakresie transportu odpadów jest konieczne, ponieważ
zezwolenia na transport, wydane na podstawie ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, zachowały ważność na czas na jaki
zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu złożenia wniosku o wpis do BDO tj. do 24 lipca 2018 r. lub do
dnia uzyskania wpisu do rejestru, jeśli wpis nastąpił przed upływem ww. terminu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga przedstawienia: "Aktualnych dokumentów uprawniających do
odbioru/przewozu odpadów medycznych w tym niebezpiecznych objętych postępowaniem wymaganych przepisami prawa
(ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 992 ze zm.),"
2. Proszę o przyjęcie w § 2 Projektu Umowy zapisu w poniższym brzmieniu:
„4. W razie nagłej potrzeby poza wyznaczonym harmonogramem odbiór odpadów nastąpi niezwłocznie w czasie
nieprzekraczającym 32 godzin po zawiadomieniu telefonicznie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
3. Proszę o podanie ile w 2018 roku zostało zgłoszonych i wykonanych dla Zamawiającego awaryjnych odbiorów odpadów
medycznych, poza przyjętym stałym harmonogramem?
Odpowiedź: Poza przyjętym stałym harmonogramem Zamawiający nie odnotował awaryjnych odbiorów odpadów medycznych
w 2018 r.
4. Wnoszę o dodanie w treści SIWZ zapisu, że Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania usługi unieszkodliwiania
zakaźnych odpadów medycznych przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
5. Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy użyczenia na czas trwania umowy kontenerów na kółkach
jezdnych do magazynowania odpadów do czasu ich odbioru przez Wykonawcę? Czy też odpady są przez Zamawiającego
gromadzone „luzem” w pomieszczeniu do tego przeznaczonym ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
6. W związku z zapisem § 5 ust. 12 Projektu Umowy, że Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów przeznaczonych do
unieszkodliwienia na podstawie pomiarów wagowych wykonanych wspólnie z Zamawiającym, proszę o informację, po czyjej
stronie - Zamawiającego czy Wykonawcy - jest ważenie odpadów? Czy Zamawiający wymaga, aby samochód do transportu
odpadów wyposażony był w wagę ? Czy też Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na czas trwania umowy użyczył
Zamawiającemu stacjonarnej wagi do ważenia odpadów?
Odpowiedź: Zamawiający wspólnie dokonuje ważenia odpadów (waga jest Zamawiającego i ważenia także dokonuje
Zamawiający) - nie wymaga, aby samochód do transportu odpadów wyposażony był w wagę.

7. Na podstawie art. 91 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. proszę o przyjęcie w pkt 18.1 SIWZ
zastąpienie kryterium oceny ofert „niezmienność ceny” kryterium „wydajność roczna spalarni, w której będą utylizowane odpady
objęte przedmiotowym zamówieniem”, według poniższego wzoru.
Wydajność roczna spalarni, w której będą utylizowane odpady –40%
Wartość punktowa wydajność roczna spalarni = R x (W of/ W max. x 100)
R – ranga ocenianego kryterium,
W of - wydajność w badanej ofercie
W max. – najwyższa wydajność roczna z oferowanych
Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta w kryterium wydajność roczna spalarni wynosi 40 pkt
Zastosowanie przez Zamawiającego kryterium innego niż cenowe ma na celu osiągniecie efektu lepszej jakości. Wydajność
roczna spalarni to kryterium odnoszące się do przedmiotu zamówienia i odnosi się ono do jakości, do parametrów technicznych i
zastosowanej technologii. Niezmienność ceny natomiast stanowi kryterium kontraktowe, umowne i nie mające znaczenia przy
realizacji przedmiotu umowy. Jego użycie jako kryterium oceny ofert stanowi praktykę stosowania poza cenowych kryteriów pro
forma, tylko po to, by formalnie wypełnić obowiązek ustawowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
8. W związku z zapisem pkt 6.2.1 SIWZ proszę o wyjaśnienie, na podstawie jakich dokumentów Zamawiający oceni spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej ?
Odpowiedź: Na podstawie oświadczenia (Zamawiający nie żąda przedstawienia innych dokumentów na potwierdzenie tego
warunku)

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
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