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Znak: AE/ZP-27-58/17                                       Tarnów, 2017-11-07 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na świadczenie usług 

polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego 

Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. 

 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1.Wnoszę o wykreślenie z SIWZ zapisu pkt XV.7 i wyrażenie przez Zamawiającego zgody na odbiór i 

transport odpadów od Zamawiającego do Spalarni nie w kontenerach, ale „luzem” tj. zapakowanych w 

opakowania jednorazowego użytku (worki i pojemniki twardościenne). Przepisy nie nakładają na 

transportującego odpady medyczne obowiązku przewożenia ich w kontenerach. Ponadto, jeśli 

Zamawiający dochowa staranności i będzie przekazywał odpady medyczne odpowiednio pakowane w 

zależności od rodzaju odpadów, w dużych foliowych workach czerwonego koloru, opisanych w sposób 

umożliwiający łatwą identyfikację miejsca pochodzenia niezbędną w przypadku dochodzenia 

epidemiologicznego oraz odpady medyczne o końcach ostrych w pojemnikach twardościennych koloru 

czerwonego, również opisanych w sposób umożliwiający łatwą identyfikację miejsca pochodzenia 

niezbędną w przypadku dochodzenia epidemiologicznego, wówczas tym bardziej nie zachodzi potrzeba 

transportowania odpadów medycznych od Zamawiającego do Spalarni w kontenerach. 

2.Wnoszę na podstawie art. 91 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) o przyjęcie w SIWZ poniższych kryteriów oceny ofert, które 

posiadają walor jakościowy i wyrażają wolę ustawodawcy, aby kryterium „cena” stanowiło nie więcej niż 

60%, a kryteria pozacenowe o wadze nie mniejszej niż 40% odpowiadały przedmiotowi zamówienia. 

   Dla Pakietów Nr: 1-3 

   a) Cena brutto – waga 60% 

   b) Czas realizacji dodatkowego odbioru odpadów zgłoszonego telefonicznie przez Zamawiającego –    

        waga 20% 

  c)  Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu wydanego przez niezależny, notyfikowany ośrodek   

       certyfikacji, potwierdzającego wdrożenie i stosowanie  Systemu Zarządzania BHP zgodnie z  

       wymogami normy PN-N ISO-18001:2004 w zakresie usługi transportu i utylizacji odpadów  

       medycznych lub równoważne – waga 20%  

     ---------------------------------------------------- 

       Razem - 100% 

Na dowód wykonawca załączy do oferty kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego 

Certyfikatu wydanego przez niezależny, notyfikowany ośrodek certyfikacji, potwierdzającego wdrożenie 

i stosowanie  Systemu Zarządzania BHP zgodnie z wymogami normy PN-N ISO-18001:2004 w zakresie 

usługi transportu i utylizacji odpadów medycznych lub równoważne. 

Certyfikat musi być aktualny w dniu składania ofert. W przypadku utraty ważności ww. certyfikatu w 

dniu podpisywania umowy lub w trakcie jej trwania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

aktualnego Certyfikatu, o którym mowa powyżej. 

W/w certyfikat musi być wydany przez niezależne, notyfikowane ośrodki certyfikacji. 

Zamawiający dodając pozacenowe kryterium oceny ofert w postaci posiadania przez Wykonawcę 

zamówienia publicznego certyfikatu z serii ISO spełnia intencję ustawodawcy, aby kryterium 

pozacenowe odpowiadało przedmiotowi zamówienia, a z drugiej strony zapewnia udział w postępowaniu 

tych Wykonawców, którzy gwarantują rozwiązania bezpieczne z sanitarno-epidemiologicznego punktu 

widzenia. 
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3. Wnoszę o przyjęcie w treści pkt VI.A. 2) SIWZ zapisu w poniższym brzmieniu: 

„Ocena w kryterium „Czas realizacji dodatkowego odbioru odpadów zgłoszonego pisemnie przez 

Zamawiającego” dokonana będzie w następujący sposób: 

- czas realizacji dodatkowego odbioru do 8 godzin od pisemnego zgłoszenia  – 100 punktów 

- czas realizacji dodatkowego odbioru powyżej 8 godzin od pisemnego zgłoszenia – 0 punktów”. 

4. Wnoszę o przyjęcie w pkt XV SIWZ zapisu, że dodatkowy (awaryjny) odbiór odpadów z miejsc  

składowania: w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie – ul. Szpitalna 13, w 

Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Tarnowie – ul. Szpitalna 53 odbywać się będzie w dni robocze 

(z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt) na zgłoszenie pisemne Zamawiającego – w terminie do 

……. godzin (nie dłuższym niż do 8 godzin) od pisemnego tj. przekazanego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej zgłoszenia przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający w SIWZ wymaga by Wykonawca zabezpieczył na własny koszt opakowania zewnętrzne 

(pojemniki/ kontenery) do transportu odpadów z miejsc odbioru odpadów u Zamawiającego. Proszę o 

wskazanie ilości wymaganych kontenerów oraz ich pojemności. 

6. Zamawiający w SIWZ wymaga by odbiór odpadów odbywał się 3 x w tygodniu w godzinach 9:00-

11:00. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór odpadów od godz. 8:00 – 11:00? 

7. Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył na własny koszt i na czas trwania umowy wagę 

platformową z zasilaniem sieciowym, zakres obciążenia do 150kg do ważenia odpadów przed ich 

odbiorem. W związku, iż Zamawiający posiada dwa miejsca odbioru odpadów przy ul. Szpitalnej 13 

oraz ul. Szpitalnej 53 zwracam się z pytaniem ile Wykonawca ma dostarczyć wag? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

 

Ad.1 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.3  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 4 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 5 

Zamawiający nie wskazuje ani ilości, ani pojemności opakowań zewnętrznych (pojemników/kontenerów) 

do transportu odpadów z miejsc odbioru odpadów u Zamawiającego. Wykonawca winien zaplanować 

opakowania zewnętrzne (pojemniki/kontenery) w ilości i o pojemności wystarczającej do zabezpieczenia 

odbioru oraz transportu odpadów z miejsc odbioru odpadów u Zamawiającego.   

Ad. 6 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

Ad. 7 

Wykonawca winien dostarczyć jedną wagę do miejsca odbioru odpadów przy ul. Szpitalnej 13. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 
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