Warszawa, dnia 24.08.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.521/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Usługi odbioru, transportu i utylizacji
odpadów medycznych”. Nr sprawy: SPZOZ.521/2020 wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 21.08.2020 r.
Pytanie 1. Zamawiający w Rozdziale 3 SIWZ i Formularzu ofertowym określił przedmiot
niniejszego zamówienia wymieniając następujące kody odpadów: 180103, 180108, 180102,
180106, 180109, 150202. Natomiast w §1 ust. 1 Wzoru umowy Zamawiający oprócz ww. kodów
dodatkowo wymienia jeszcze kod odpadu 180104.
W związku z zaistniałą rozbieżnością bardzo proszę o ujednolicenie opisu przedmiotu
zamówienia w Rozdziale 3 SIWZ, Formularzu ofertowym oraz Wzorze umowy.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis formularza ofertowego i SIWZ rozdział 3 poprzez
dodanie kodu 180104.
Pytanie 2. Zamawiający w Rozdziale 3 SIWZ oraz §2 Wzoru umowy wymaga dostarczenia przez
Wykonawcę pojemników na odpady medyczne.
Bardzo proszę o doprecyzowanie jakiego koloru mają być dostarczane pojemniki.
Odpowiedź: Dz.U. z dnia 24 października 2017 r. Poz. 1975, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ZDROWIA z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z
odpadami medycznymi precyzuje kolor pojemników jako czerwony i takich wymaga
Zamawiający. SIWZ i wzór umowy ulegają modyfikacji.
Pytanie 3. Zamawiający w Formularzu ofertowym oraz §3 Wzoru umowy określił ilość kg odpadów
medycznych obejmujących przedmiot zamówienia jako: 24.000 kg (w formularzu ofertowym) i
2.400 kg/m-c oraz 29.000 kg/rok (we wzorze umowy).
W związku z zaistniałą rozbieżnością bardzo proszę o ujednolicenie podanych ilości kg
odpadów w Formularzu ofertowym i Wzorze umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje 24.000 kg/rok, jest to ilość
szacunkowa i na taką zostanie zawarta przyszła umowa. Dokument „wzór umowy” jest
projektem umowy i wielkość podana w nim nie jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający
modyfikuje wzór umowy poprzez usunięcie zapisu 29.000 kg/rok.
Pytanie 4. Zgodnie z zapisem w Rozdziale 7 pkt. 2 SIWZ Zamawiający wymaga w zakresie
transportu i utylizacji odpadów dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego
rejestru i nadania numeru rejestrowego, czyli wpis do BDO. Pragniemy zauważyć, iż na podstawie
wpisu do BDO, Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować czy Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia posiada zezwolenie na utylizację konkretnych kodów odpadów wskazanych
w SIWZ. A ponadto w §1 ust. 4 Wzoru umowy Zamawiający zapisał, iż integralną częścią umowy

jest zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów medycznych, o którym nie wspomniał wcześniej w
SIWZ.
W związku z powyższym bardzo proszę o uwzględnienie w Rozdziale 7 pkt. 2 SIWZ
konieczności złożenia aktualnych decyzji/zezwoleń do wykonywania usług związanych z
unieszkodliwianiem odpadów medycznych o kodach odpadów będących przedmiotem
zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ rozdz. 7 pkt 2 poprzez dodanie zapisu:
„- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć również zamawiającemu obowiązujące decyzje/
zezwolenia do wykonywania usług związanych z unieszkodliwianie odpadów medycznych o
kodach odpadów będących przedmiotem zamówienia.”
Pytanie 5. W nawiązaniu do zapisów §8 ust. 1 Wzoru umowy bardzo proszę o uwzględnienie
następującej propozycji zmian:
„1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty, na rzecz Zamawiającego, kary umownej w razie
niewykonania albo nienależytego wykonania umowy:
w razie zwłoki w terminie odbioru – w wysokości 0,1 % niezrealizowanej wartości brutto, o której
mowa w § 6 ust. 1 umowy,
w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, wskutek okoliczności zależnych od
Wykonawcy – w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1
umowy.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6. W związku z tym, że zgodnie z zapisem w §9 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy umowa
wygasa z chwilą wykorzystania wartości umowy bardzo proszę o uwzględnienie następującej
propozycji zmiany:
„2) z chwilą zrealizowania odbioru o wartości przekraczającej łączną wartość przedmiotu
zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1, powiększoną o 20%, o czym Zamawiający poinformuje
Wykonawcę na piśmie lub drogą elektroniczną.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

