Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: utylizacja/17 2/ 2oL7 / 4

Siedlce dnia: 2017 -02-13

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqla pro5ba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefi Publicznych (Dz, U. z 2015 r. poZ.21.64 z p62n. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:
odbi6r, transport i unieszkodliwianie odprad6w medycznych z plac6wek SP ZOZ Siedlcer,
Tre6i wspomnianej pro6by jest nastqpujqca
l-, Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajqcy okreSlil wykaz plac6wel<, z kt6rych nale2y dokonywai
odbioru odpad6w itqcznq ilo6i wytwarzanych odpad6w. Prosimy o dookreSlenie ile odprad6w w skali
roku wytwarzajq w rozbiciu: Szpital, Przychodnie Specjalistyczne, O6rodki Zdrowia i Medycyna pracy.
Jest to informacja konieczna do prawidlowego oszacowania ceny.
:

2.

Zgodnie z zapisem w punkcie 6,2, SIWZ Zamawiajqcy wymaga zlozenia decyzji na zbieranie,
transport iunieszkodliwianie odpad6w obejmujqcych caly okres trwania umowy z Zamawiajqcym.
Decyzje administracyjne sq wydawane na okre6lony termin, na przyktad decyzja na zbieranie
odpad6w zaka2nych wydawana jest tylko na okres jednego roku, czyli wykonawca nie jest w stanie
zlo2y( z ofertq decyzji, kt6ra bqdzie wa2na przezcaly okres trwania umowy czylitrzy lata. W zwiqzku z
powy2szym prosimy o wyra2enie zgody i dodanie zapisu informujqcego, iz wykonawca przez caly
okres trwania umowy musi posiadai decyzjq, a w przypadku wygaSniqcia decyzji w triakcie trwania
umowy z Zamawiajqcym, wykonawca bqdzie zobowiqzany do przeslania Zamawiajqrcemu nowej
d

ecyzj i,

3.

Prosimy o poprawienie zapisu w prunkcie 2) formularza ofertowego, poniewaz jest tam zapis
"odpad6w komunalnych".

4.

Zgodnie z zapisem w 52 ust, 8 wzoru umowy Zamawiajqcy wymaga dostarc:zenia wraz z
fakturq dowod6w odbioru odpad6w, Poniewa2 przy kazdym odbiorze odpad6w wystawiana jest
Karta Przekazania Odpadu, kt6rej oryginai zostaje u wytw6rcy odpad6w, prosimy o orlstqpienie od
tego wymogu iusuniqcie zapisu ze wzoru umowy lub wyrazenie zgody na dolqczanie do faktury
notatki okre6lajqcej miejsce odbioru odpad6w, datq odbioru i ilo(i kilogram6w.

5.

Prosimy o wyrazenie zgody na zrnianq zapisu w 54 ust.

l

wzoru umowy na zapis o tre5ci: "W
razie wystqpienia zwloki w wywozie, Wykonawca zobowiqzuje siq do zaplaty Zamawiajqcemu kary
umownej w wysokoSci 1% warto5ci I'aktury wystawianej za miesiqc poprzedzajqcy op62nienie, za
kazdy dzied zwloki oraz tOYo niezrealizowanej czqGci umowy, w przypadku odstqpienia od umowy z
przyczyn le2qcych po stronie Wykonawcy."

6.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajqcy okre6lil wykaz plac6wek, z kt6rych nale2y dokonywai
odbioru odpad6w i godziny odbioru. Prosimy o wyja6nienie czy Zamawiajqcy dopuszcza mozliwo6i
przedtuzenia godzin odbioru? JeSli tak do, kt6rej godziny?
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7.

Prosimy o wyja5nienie czy Zarnawiajqcy wyrazi zgodq na odbidr odpad6w ze Szpitala przy ul.
Starowiejskiej 15 i ul. Bema 2 i Przycltodni Specjalistycznej przy ul. Formiriskiego 1,4, )1" dwa razy w
tygodniu (wtorek, piqtek)?

8.

postqpowaniu wnosimy o dopuszczr:nie dla kodu
18 01 10 dla spefnienia warunk6w postqpowania decyzji na transport, zbieranie oraz umowy z
podwykonawcq ( gdzie bqdzie unieszkodliwiony ten kod )
Jako wykonawca zainteresowany udziatem w

Stanowisko (wyjaSnienia) Zamawiajqcego w przedmiotowej kwestiijest nastqpujqce:
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Ad.2
Zamowiajqcy zmienia warunek okre4ktny w pkt. 6.2 SIWZ (pkt. nr 3 Tobeli no nostepujqcy:
"O udzielenie zom6wienia publicznego mogq ubiegat siq wykonowcy, kt6rzy speln,iojq worunki,
dotyczqce posiadonio kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreilonej dzialalnoi'ci zawodowej,
o ile wyniko to z odrqbnych przepisour . Oceno spelnionia worunk6w udzialu w postqpowoniu bqdzie
dokonona no zasodzie spelnio/nie spelnio. Zomawiajqcy uzna warunek zo speiniony, je2eli
Wykonowco przedlo2y:

a) oktuolnq, no dzieri skladonio ofert, Decyzjq no prowodzenie dziololnoici w zokresie transportu i
zbieronia odpadow medycznych o kodach zgodnie z SIWZ
b) aktualnq, na dziert sdodonia ofert, Decyzjq na prowodzenie dzialalnoiciw zakresie
unieszkodliwiania odpadow medycznych o kodach zgodnie z SIWZ, obejmujqcq caly okres trwonio
umowy z Zamawiajqcym."
Ad. 3
Poprawiono zapis w formularzy ofertowym.

Ad.4
Zamowiojqcy zmienio zapis $ 2 ust. 8 wzoru umowy, ktory otrzymuje brzmienie:
" Nale2noii Wykonawcy oparto na wystawionej fakturze, zostanie przelana no jego konto w
terminie 30 dni od daty dostorczenio faktury wroz z dolqczonym dokumentem pol:wierdzojqcym
unieszkodliwienie zakainych odpadow medycznych, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Srodowisko z dnio 13 stycznio 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzajqcego unieszkodliwienie
zakoinych od podow me dycznych l ub zakainych odpad6w wete rynaryj nych."
Ad. 5
Nie. Zomowiojqcy podtrzymuje zopisy SltAlZ.

Ad.6
W Oirodkoch Zdrowia brak moiliwoici zmiany godzin odbioru odpadow. W pozostalych punktach
moie byt przedlu2ony odbi6r do godz. 1.7.00, ale po wczeiniejszym uzgodnieniu z zomawiajqcym.

AA. /
Nie. Zomowiojqcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Ad,8
Tak, Zamowiajqcy dopuszcza takie rozwiqzanie dlo tego kodu.

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art,38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z20'1,5 r, poz.2164zpoLn.zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo
rozestane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.
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