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Znak sprawy: ZP/220/13/16 

w sprawie: usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzących z działalności    

SPSK-2  

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: 

Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pojemników do gromadzenia i odbioru odpadów 

medycznych o pojemności 1.100 litrów, w ilości niezbędnej do realizacji umowy. Proszę o podanie konkretnej ilości 

pojemników jaką ma dostarczyć Wykonawca. Informacja ta ma znaczący wpływ na rzetelną kalkulację oferty oraz 

na wartość realizacji całego zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do realizacji umowy niezbędne jest minimum 60 sztuk pojemników                  

o pojemności 1.100 l. 

 

Pytanie 2:  

W treści SIWZ Zamawiający opisuje załadunek i wywóz odpadów w następujący sposób: 

„Załadunku i wywozu odpadów Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 

spełniającego ustawowe wymogi dla środków transportu odpadów medycznych, dostosowanego do przewozu 

odpadów w pojemnikach o pojemności 1.100 l oraz wyposażonego w rampę samozaładowczą.” 

Z powyższego zapisu wynika, że Zamawiający wymaga transportu odpadów z punktu odbioru do instalacji 

unieszkodliwiania w pojemnikach o pojemności 1100l. Natomiast w kolejnym punkcie SIWZ Zamawiający wymaga 

mycia opróżnionych pojemników w siedzibie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zmuszony wracać   

z pustymi pojemnikami do siedziby Zamawiającego w celu ich mycia i dezynfekcji. 

Czy Zamawiający dopuści transport odpadów tzw. luzem tj. w workach i pojemnikach jednorazowego użytku? 

Wówczas mycie i dezynfekcja pojemników może odbyć się bezpośrednio po załadunku odpadów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza transport odpadów luzem, to jest w workach i pojemnikach jednorazowego 

użytku.  

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164),  Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w taki sposób, że wykreśla punkt 14 

rozdziału II „Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji” i wprowadza nowy w brzmieniu:        

 



„14. Załadunku i wywozu odpadów Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu, spełniającego ustawowe wymogi dla środków transportu odpadów medycznych.” 

 

Ponadto z uwagi na wymóg ustawowy zawarty w PZP art. 12 a ust. 2 pkt 1, Zamawiający wyznacza nowy termin 

składania i otwarcia ofert na 22.04.2016 r. (godz. bez zmian)  

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 
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