
Lublin, dnia 17 marca 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-13/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącym zapisów warunków przetargu na  usługi w
zakresie  odbioru,  transportu  i  utylizacji  odpadów  medycznych,  Zamawiający  udziela
odpowiedzi:

Pytanie 1: Wnioskuję o wyłączenie z przedmiotu zamówienia odpadów o kodach 09 0l  01 oraz 09
01 04, które należą do kategorii odpadów z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
a więc nie są odpadami medycznymi, których odbiór i utylizacja jest  przedmiotem niniejszego
postępowania.

Zwracamy uwagę na wymagany przez Zamawiającego, określony zgodnie z przepisami dotyczącymi
postępowania  z odpadami  medycznymi,  sposób  unieszkodliwiania  odpadów  -  spalanie.
Odpady o ww. kodach należą do kategorii odpadów podlegających odzyskowi.

Bardziej  racjonalne  z  punktu  widzenia  gospodarki  odpadami  jest  przekazanie  odpadów
o wskazanych kodach specjalistycznym firmom mającym w zakresie świadczonych usług odzysk.
Mając powyższe  na  względzie  wnioskuję  jak  na wstępie  (w tym również  dokonanie  stosownych
modyfikacji w zakresie załączników do specyfikacji).
ODP: Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia odpady o kodach 09 0l  01 oraz 09 01 04
i tworzy z nich osobny zestaw.
Zamawiający  na  podstawie  pkt.  7.1.  warunków  przetargu  dokonuje  zmiany  warunków
przetargu  w  wyżej  wymienionym  zakresie.  W  załączeniu  poprawiony  załącznik  nr  1  do
warunków przetargu.

Pytanie 2: Wnioskuje  o  sprecyzowanie, jakie  działania/czynności  składają się na „uporządkowanie
magazynu odpadów po każdym odbiorze", o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 2 - wzór
umowy. Powyższe sprecyzowanie jest niezbędne z uwagi na zapis § 8 ust. 2 pkt2) wzoru umowy,
który określa karę umowną za  niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku.
ODP:  Działania/czynności  składają  się  na  „uporządkowanie  magazynu  odpadów  po  każdym
odbiorze" polegają na pozostawieniu pojemników ustawionych w przeznaczonym do tego miejscu,
zamkniętych, czystych, po przeprowadzonej dezynfekcji, bez ewentualnych pozostałości odpadów czy
innych zanieczyszczeń 

Pytanie 3: Z uwagi na brak możliwości ustalenia odległości pomiędzy punktem odbioru  a
miejscem  unieszkodliwiania  odpadów,  na  podstawie  aplikacji  wskazanej  przez
Zamawiającego, pomimo wielokrotnych prób, wnioskuję  o jej  ponowne „przetestowanie” przez
Zamawiającego, oraz ewentualnie wskazanie innej aplikacji,
Wykonawca,  bez  powodzenia,  wielokrotnie  próbował  okreś l i ć  odległość  za pomocą
przedmiotowej  aplikacji,  przy  pomocy  kilku  komputerów  i  przeglądarek  internetowych.
Zwracamy uwagę  na fakt,  że jest  to przeglądarka „Panoramy firm”,  w związku  z  tym może nie
posiadać w bazie wszystkich przedsiębiorców.
ODP: Zamawiający na podstawie pkt. 7.1. warunków przetargu dokonuje zmiany warunków
przetargu następujący sposób: Odległość od siedziby zamawiającego do spalarni zostanie podana
przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia podanej liczby km.
Zamawiający sprawdzi wszystkie oferty przy zastosowaniu tej samej metody. W sytuacji gdy w
wyniku sprawdzenia liczba km ustalona przez Zamawiającego będzie różna od liczby km



wskazanej w ofercie, Zamawiający przyjmie do celów  obliczeniowych w kryterium najmniejszej
odległości ustaloną przez siebie liczbę km.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 do warunków przetargu.

Jednocześnie  punkty  13.6.1.,  13.6.2,  otrzymują  brzmienie:  „Zamawiający  dokona  wyboru
najkorzystniejszej oferty na podstawie:

1. kryterium cena (wartość brutto oferty) - 5%
                                     
                                            Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość = --------------------------------------  x  100 x 5 %
                                              Wartość danego Wykonawcy

2. kryterium najmniejszej odległości -95%

                               Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 95 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

(pomiędzy siedzibą  Zamawiającego przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, a spalarnią, w której
będą utylizowane odpady medyczne stanowiące przedmiot umowy). 
13.6.2.  Odległość  od  siedziby  zamawiającego  do  spalarni  zostanie  podana  przez  wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia podanej liczby km. Zamawiający sprawdzi
wszystkie oferty przy zastosowaniu tej samej metody. W sytuacji gdy w wyniku sprawdzenia liczba
km ustalona przez Zamawiającego będzie różna od liczby km wskazanej w ofercie, Zamawiający
przyjmie do celów obliczeniowych w kryterium najmniejszej odległości ustaloną przez siebie liczbę
km.”

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert. Nowym terminem składania ofert
jest  dzień  21.03.2011r.  godzina 10:00, zaś  otwarcia ofert  jest  dzień  21.03.2011 r.  godzina
10:30.



Załącznik Nr 1 

Pieczęć Firmowa

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

W związku z ogłoszonym przetargiem, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie
odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i odzysku odpadów:

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:
Zestaw 1
w cenie brutto za całe zamówienia - .......................................................... tym .............% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 

Roczna ilość odpadów i koszt ich odbioru, transportu i utylizacji

Lp. Kod odpadu Ilość kg
Cena
jedn.
netto

Warto ść
netto

Stawka
VAT - %

Warto ść
brutto

1 18 01 02
18 01 03 
18 01 82

21600

2 18 01 06 
18 01 07

100

3 18 01 01 100
4 18 01 09 50
Razem:

2. Dokładny adres spalarni, w której będą  utylizowane odpady medyczne będące przedmiotem
umowy:  ...........................................................................................................................
(należy podać dokładny adres uwzględniający, ulicę i nr posesji, względnie miejscowość i nr
posesji).  Odległość  od  siedziby  zamawiającego  do  ww  spalarni  wynosi
................................km.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  sprawdzenia  podanej
liczby km. Zamawiający sprawdzi wszystkie oferty przy zastosowaniu tej samej metody. W
sytuacji gdy w wyniku sprawdzenia liczba km ustalona przez Zamawiającego będzie różna
od liczby km wskazanej w ofercie, Zamawiający przyjmie do celów  obliczeniowych w
kryterium najmniejszej odległości ustaloną przez siebie liczbę km. 

Zestaw 2
w cenie brutto za całe zamówienia - .......................................................... tym .............% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 

Lp. Kod odpadu Ilość kg
Cena
jedn.
netto

Warto ść
netto

Stawka
VAT - %

Warto ść
brutto

1
09 01 01 
09 01 04

300



3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury.
4. Zapewniamy niezmienność cen usług przez cały czas trwania umowy. Ceny określone w umowie
nie podlegają waloryzacji.

5. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że:
1) w  przypadku  wygrania  postępowania  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na

warunkach przedstawionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik numer 2,

2)  żądane  w  ofercie  wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia,

3) usługa spalania odpadów zostanie wykonana w spalarni odpadów, w której prowadzi się
ciągłe  i  okresowe  pomiary  wielkości  emisji  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody z dnia 4 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), a
emisje są zgodne ze standardami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181),

4) posiadamy własną spalarnię/ dysponujemy możliwością spalania odpadów na podstawie
umowy z  podwykonawcą  obejmującej  cały  okres  realizacji  niniejszego zamówienia*,
przy czym spalarnia posiada co najmniej możliwość utylizacji odpadów o następujących
kodach: 18 01 02, 18 01 03 , 18 01 82,  18 01 06 , 18 01 07, 18 01 01,  18 01 09          

6. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w
przypadku:
1. wysłania  Wykonawcy  faksem  na  nr  ........................................................  e-  mailem  na

adres: ..................................................................
2. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania telefonicznych zgłoszeń odbioru odpadów

medycznych pod numer:.........................................
3. Osobą  odpowiedzialną  za  wykonanie  umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest.

....................tel. .................e-mail...............................................,

* niepotrzebne skreślić

………………………, dnia…………                                                      …………………….
                                                                                                                          (podpis)


