Warszawa, dnia 29.08.2019 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.682/2019
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 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.U.682/2019) wpłynęły zapytania
do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 28.08.2019 r.
1.
Dnia 22.08.2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca
2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw. Ustawa ta wprowadza wiele zmian w ustawie o odpadach, a jedną z nich
jest usunięci zapisów art. 95 ust. 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofuje się z
konieczności sporządzania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów
zakaźnych. Ponieważ umowa w tym postępowaniu zostanie zawarta w momencie
obowiązywania tych przepisów, prosimy o usunięcie zapisu w punkcie 4) Działu 3 SIWZ
oraz §4 ust. 3 wzoru umowy odnoszących się do konieczności wystawiania i przesyłania
wyżej wspomnianych dokumentów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji usunięto zapisy w punkcie
4) Działu 3 SIWZ oraz §4 ust. 3 wzoru umowy odnoszące się do konieczności wystawiania
i przesyłania wyżej wspomnianych dokumentów. Zmodyfikowana treść SIWZ oraz wzór
umowy stanowiący załącznik do SIWZ dostępne są na stronie Zamawiającego
www.zozursynow.pl.
2.
Prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie zapisu w Dziale 5 SIWZ o treści: „W celu
potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać, że
zrealizował lub realizuje przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, co najmniej
dwie usługi wywozu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne.” Ponieważ wymóg odnośnie potwierdzenia zdolności technicznej lub
zawodowej został już opisany.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji SIWZ usunięto omyłkowo
wpisany zapis dotyczący potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej o powyższej
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3.
Prosimy o zmianę zapisu w §8 ust. 1.1) wzoru umowy na zapis o treści: „w razie
opóźnienia w terminie odbioru – w wysokości 0,1% wartości brutto faktury wystawionej za
miesiąc poprzedzający opóźnienie”
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
4.
Prosimy o zmianę zapisu w §8 ust. 1.2) wzoru umowy na zapis o treści: „w razie
odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, wskutek okoliczności zależnych od
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

