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Nasz znak : ZP.271-   182.21/2016                                      Kraków, dnia 21 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

Wnosimy o dodanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu o 
obligatoryjnym dołączeniu przez Wykonawcę do oferty przetargowej informacji 
wydanej przez właściwy miejscowo dla spalarni Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, z treści której wynika, że spalarnia w której unieszkodliwiane będą odpady 
medyczne wytwarzane przez Zamawiającego jest eksploatowana i działa zgodnie z 
przepisami ochrony środowiska. 
Odpowiedź: 
Do pkt. VII SIWZ z dnia 18 lipca 2016r. dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
Informacja 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. 

2. Pytanie 
Wnosimy o zwiększenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znaczenia 
kryterium oceny ofert „Odległość do miejsca utylizacji” z 5% do 15%. 
Odpowiedź: 
pkt. XV. SIWZ z dnia 18 lipca 2016r. „Kryteria oceny ofert i ich znaczenie” otrzymuje 
brzmienie:

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie  :

cena              80%

odległość do miejsca utylizacji   20 %

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R x (Wmin. / Wof. X 100)
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R – ranga ocenianego kryterium,
Wmin. – minimalna wartość brutto  spośród oferowanych,
Wofer. – oferowana wartość brutto 

Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta w kryterium cena, wynosi 80 pkt.

3. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:   odległość do miejsca utylizacji

Kryterium „odległość do miejsca utylizacji” będzie oceniane na podstawie złożonych oświadczeń.

Wykonawca w ofercie  obowiązany jest podać odległość jaka będzie dzieliła miejsce wytwarzania odpadów czyli 
Szpital od miejsca w którym odpady będą poddawane utylizacji

Wartość punktowa odległość do miejsca utylizacji = R x (W odl. min./ W odl. of x 100)

R – ranga ocenianego kryterium,
W odl. min. –  najkrótsza odległość z oferowanych
W odl. of -   odległość w badanej ofercie

Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta w kryterium odległość do miejsca utylizacji, wynosi 20 pkt.

4. Wynik oceny końcowej oferty to suma  punktów uzyskanych w kryterium cena oraz w kryterium  odległość do 
miejsca utylizacji wg poniższego wzoru :

            Ok.= Wc  + Wodl.

Ok. – wynik oceny końcowej

Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 

Wodl.-   liczba punktów uzyskanych w kryterium odległość do miejsca utylizacji

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rangi może osiągnąć oferta, wynosi:

1. w kryterium cena 80 pkt,

2. w kryterium odległość do miejsca utylizacji 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta, wynosi 100.

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 28 l ipca 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 28 l ipca 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


