Warszawa, dnia 26.08.2015r.
Nr sprawy SPZOZ.U.586/2015

ZAWIADOMIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa –Ursynów informuje, że w
prowadzonym postępowaniu p.n. „usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów
medycznych” (Nr sprawy SPZOZ.U.586/2015) wpłynęły zapytania. W wyniku udzielonych
odpowiedzi dokonano modyfikacji postanowień SIWZ.

Zapytanie nr 1 z dnia 25.08.2015r.
1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie 4.h) SIWZ. Czy Zamawiający ma na myśli
dołączenie do faktury potwierdzenia utylizacji zakaźnych odpadów medycznych, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r?
Odpowiedź: Tak, wymagany dokument zgodny z wzorem w/w Rozporządzenia.
2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu §7 ust. 2 wzoru umowy. Czy Zamawiający pisząc o
protokole ma na myśli karty przekazania odpadu, które wystawiane są po każdym
odbiorze i które potwierdzają dokonanie odbioru odpadów?
Jeśli tak to prosimy o poprawienie zapisów umowy.
Jeśli natomiast chodzi o jakiś inny dokument, to prosimy o o określenie co to za dokument,
kto ma go wystawić, w jakim terminie?
Odpowiedź: Protokół zestawiający wszystkie karty odbioru odpadów medycznych za
rozliczany okres. Podpisany przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego, w którym
znajdzie się stwierdzenie, że w rozliczanym okresie umowa była wykonana należycie. W
świetle wzoru umowy karta przekazania odpadu nie stanowi dokumentu rozliczeniowego.
3. W punkcie 9.b) SIWZ Zamawiający określił, że Wykonawca spełnia warunek posiadania
uprawnień jeśli posiada własne zezwolenie lub gdy zezwolenie takie posiada

podwykonawca. Zgodnie z art. 26.2b Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca
może polegać jedynie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych. Nie jest możliwe, aby
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień posiadał tylko podwykonawca, z
pomocą którego ubiegający się o zamówienie Wykonawca zamierza wykonać czynności
objęte uprawnieniem. Podwykonawca nie jest Wykonawcą w rozumieniu przepisów
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsorcjum natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 3 w/w
ustawy traktowane jest jako wykonawca i dlatego przedstawienie uprawnień przez jednego
członka konsorcjum można uznać za spełnienie przesłanki określonej w art. 22 ust. 1 pkt 1
Prawa zamówień publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli dołączy
zezwolenia na prowadzenie działalności objętej zamówieniem zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.(Dz.U. Nr 2013r. nr 0 poz.
21). Wszystkie decyzje i zezwolenia musi posiadać Wykonawca nawet jeżeli część
zamówienia będzie realizował podwykonawca, z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawcy
ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 ze zm.) – dotyczy
spalarni głównej i alternatywnej/nych.
W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien
wykazać, że wykonał co najmniej dwie usługi na rzecz zakładów służby zdrowia w
zakresie odbioru, wywozu i utylizacji co najmniej 5.000 kg odpadów medycznych rocznie
każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich wartości, przedmiot,
daty wykonania i odbiorców oraz załączy dowody (poświadczenie lub jeżeli Wykonawca z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia – oświadczenie wykonawcy), potwierdzające że usługi te zostały wykonane
należycie
4. Wnosimy o zmianę zapisu w §8 ust. 1.1) na zapis o treści: „w razie opóźnienia w
terminie odbioru – w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części umowy”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
5. Wnosimy o zmianę zapisu w §8 ust. 1.2) na zapis o treści: „w razie odstąpienia od
umowy przez jedną przez stron, wskutek okoliczności zależnych od wykonawcy – w
wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

UWAGA ważne!!!!!
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą po otrzymaniu
niniejszego pisma o niezwłoczne przesłanie pierwszej strony z potwierdzeniem odbioru
(pieczęć firmowa, data i podpis) na nr fax(022) 641-52-14.

