Limanowa dnia: 2021-05-25
Znak sprawy: NZ/26/U/P/LW/2021
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb
podstawowy na ”Usługa termicznej utylizacji odpadów pochodzących z działalności medycznej” –
znak sprawy NZ/26/U/P/LW/2021.
Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień
Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji
Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
Proszę o wykreślenie z pkt 4.1 SIWZ oraz z §5 ust. 4 Projektu Umowy zapisów dotyczących
dostarczania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.
Uzasadnienie: W dniu 22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579). W następstwie
tego z dniem 6 września 2019r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
2019.701) o odpadach. Uchylony został art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tym
samym zniesiony został obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie
zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU). Uchylony został art.
27 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym potwierdzeniem przejścia
odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami na następnego posiadacza odpadów był do
tej pory dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych
odpadów weterynaryjnych (DPU). Konsekwencją wprowadzonych zmian jest również usunięcie
przepisu karnego dotyczącego nie wydania, nie przekazania lub nie przechowywania dokumentu
potwierdzającego unieszkodliwienie. W związku z tym od dnia 06.09.2019r. jedynym dokumentem
poświadczającym dopełnienie obowiązków wytwórcy, transportującego i unieszkodliwiającego odpady
jest karta przekazania odpadu (od stycznia 2020r. generowana elektronicznie w BDO).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
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Pytanie nr 2
Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację w branży zajmującej się unieszkodliwianiem
odpadów medycznych proszę o skrócenie terminu realizacji usługi do 12 miesięcy. Krótszy termin
realizacji usługi pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie korzystniejszej cenowo oferty niż w
przypadku oferty kalkulowanej dla dłuższego (24 miesięcznego) okresu terminu obowiązywania
umowy.
Odpowiedź: Zapis SWZ bez zmian
Pytanie nr 3
Proszę o zastąpienie w pkt 22.2 SIWZ kryterium „Niezmienność ceny” poprzez przyjęcie kryterium
„Wydajność roczna spalarni, w której będą unieszkodliwiane zakaźne odpady medyczne wpisana w
pozwoleniu/zezwoleniu na termiczne przekształcenie odpadów”. Sposób obliczania punktacji w
kryterium „Wydajność roczna spalarni, w której będą unieszkodliwiane zakaźne odpady medyczne”:
Liczba punktów = (Wof/Wmax.)*100* waga
W of – wydajność w badanej ofercie
W max. – najwyższa wydajność roczna z oferowanych
Odpowiedź: Zapis SWZ bez zmian
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