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Nasz znak : ZP.271-   184.21/2016                                      Kraków, dnia 25 lipca 2016 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„ Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
wraz z udostępnieniem kontenerów”

(ZP 21/2016) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone
przez uczestnika postępowania i zmienia treść SIWZ. 

1.Pytanie
 Zamawiający w SIWZ  w Opisie przedmiotu zamówienia  w pkt. 2 lit a-f wskazał 

rodzaje kodów odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia w tym ( 180101, 180102, 
180103,180106, 180109, 168001).
Zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r  art 95.1 Zakaźne odpady medyczne 
lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w
spalarniach odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym w zakresie odpadów z 
pkt. 2 lit f  Magnetyczne i optyczne nośniki informacji o kodzie 16 80 01  dopuszcza się 
inny sposób ich zagospodarowania niż termiczne unieszkodliwianie. 
Zwracam się zatem z pytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na podział przedmiotu 
zamówienia na 2 pakiety, osobno na pakiet  nr 1: Odpady medyczne (o kodach 180101, 
180102, 180103,180106, 180109) oraz pakiet nr 2: Magnetyczne i optyczne nośniki 
informacji o kodzie 16 80 01. Proszę również o wskazanie szacowanych ilości kg dla 
kodu 16 80 01.
Odpowiedź: 
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Ilość odpadów o kodzie 16 80 01 rocznie wynosi  - 
0,024 Mg, średnio miesięcznie 0,002 Mg.

2. Pytanie 
Zamawiający w SIWZ  w Opisie przedmiotu zamówienia  w pkt. 4 wymaga:
Kontenery o pojemności max. 1,1 m 3 ,muszą posiadać następujące cechy użytkowe:
a) bezpieczne zamknięcie pojemnika w sposób uniemożliwiający otwarcie kontenera 
przez osoby nieupoważnione,
b) umieszczona w widocznym miejscu trwała informacja o przeznaczeniu kontenera, 
graficzny symbol odpadu niebezpiecznego oraz masa własna kontenera (tara),
c) gładka zmywalna powierzchnia umożliwiająca prawidłowe mycie i dezynfekcję,
d) kółka jezdne i system blokady kierunku, w celu zapewnienia możliwości sprzątania 
miejsc w których zostaną rozstawione.

 Zwracam się z pytaniem o sprecyzowanie na czym ma polegać bezpieczne zamknięcie 
pojemnika w sposób uniemożliwiający otwarcie kontenera przez osoby nieupoważnione
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gdyż standardowe kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów medycznych nie posiadają dodatkowych 
zamknięć.
Zwracam się prośbą o usunięcie wymogu posiadania przy kółkach jezdnych  systemu blokady kierunku oraz 
usunięcie wymogu posiadania zamknięcia pojemnika w sposób uniemożliwiający otwarcie kontenera.
Usunięcie dodatkowych wymagań dotyczących kontenerów w porównaniu do kontenerów powszechnie 
stosowanych na rynku w zakresie gromadzenia odpadów medycznych przyczyni się znacząco na obniżenie kosztów
a tym samym korzyści finansowych dla zamawiającego.
Odpowiedź: 
Zamawiający określając kontener jako posiadający „bezpieczne zamknięcie pojemnika w sposób uniemożliwiający 
otwarcie kontenera przez osoby nieupoważnione”, ma na myśli kontener z pokrywą  jednolicie połączoną z  
kontenerem. Jednocześnie dopuszcza aby kontener nie posiadał zamknięcia pojemnika w sposób uniemożliwiający 
otwarcie kontenera. Zamawiający dopuszcza aby kółka jezdne  kontenera  nie posiadały systemu blokady kierunku.

3. Pytanie
Z wracam się z prośbą o sprecyzowanie czy odbiór odpadów medycznych będzie odbywał się każdorazowo w 
kontenerach zbiorczych wraz z ich wymianą na czyste i zdezynfekowane czy wystarczy odbiór odpadów w workach 
z uwzględnieniem mycia i dezynfekcji kontenerów po każdym odbiorze w placówce Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby odbiór odpadów medycznych odbywał się każdorazowo w poszczególnych kontenerach 
zbiorczych wraz z ich wymianą na czyste i zdezynfekowane.

4. Pytanie
Zamawiający w SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt.7 lit a (odpady medyczne przeznaczone do 
unieszkodliwienia będą opakowane w czerwone worki foliowe opisane w miejscu powstawania odpadów. Worki 
foliowe i pojemniki do gromadzenia i przechowywania zużytego ostrego sprzętu (grupy 18 01 01) jednorazowego 
użytku zapewnia Zamawiający.)
Proszę o określenie czy na pozostałe kody odpadów (180102, 180103,180106, 180109, 168001) Zamawiający 
również sam będzie zaopatrywał się w pojemniki i worki jednorazowe? Jeżeli nie to proszę o wskazanie rodzaju 
pojemników, ilości i pojemności zapotrzebowania miesięcznego na ww asortyment.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że  na pozostałe kody odpadów (180102, 180103,180106, 180109, 168001)  sam będzie 
zaopatrywał się w pojemniki i worki jednorazowe.

5. Pytanie

Zamawiający w SIWZ  w Opisie obliczania ceny przyjął dwa kryteria oceny: 

1.       Cena 95 %
2.       Odległość do miejsca utylizacji 5%

Zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012 r  tzw. „zasadą bliskości” rozdział 3 art. 20 pkt 3 
W przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, przepis 
ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej 
położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego 
województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.
Pragnę zwrócić uwagę, iż na województwie małopolskim znajdują się dwie instalacje przeznaczone do 
unieszkodliwiania odpadów medycznych mogące w pełni unieszkodliwić Państwa odpady. 
W związku z powyższym stosowanie 2 kryterium jako odległość do miejsca utylizacji nie ma tu zastosowania. 
Zwracam się zatem o zmianę 2 kryterium oceny na np. ilość posiadanych środków transportu (gwarantujący 
pewność i bezpieczeństwo odbioru) lub termin płatności (30 dni lub 60 dni)
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z pismem ZP.271-182.21/2016 z dnia 21.07.2016r. oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 
21.07.2016r.

6. Pytanie
Zamawiający w wprowadzonych zmianach do SIWZ z dn. 21.07.2016 wymaga dołączenia do oferty informacji z 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska właściwego miejscowo dla spalarni w której unieszkodliwiane 
będą  odpady medyczne wytwarzane przez Zamawiającego, z której wynika , że ww. spalarnia jest eksploatowana i 



działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwracam się prośbą o usunięcie wymogu dołączenia dodatkowej 
informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z pkt. VII SIWZ z dnia 18 lipca 2016r. pkt. 3 dodany w piśmie ZP.271-182.21/2016 z dnia 
21.07.2016r. 

Ponadto Zamawiający zmienia treść:
-   SIWZ z dnia 18 lipca 2016 r.:
1. Punkt XII  SIWZ  „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia 1 sierpnia 2016 r.  do godz.  10.30  w Kancelari i  Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

2.   Punkt XIII SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 1 sierpnia 2016r.  o godz.
11.00   w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala


