
Lublin, dnia 20 marca 2012 r. 

SzNSPZOZ. N-ZP-372-15/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  przetargu  nieograniczonego  w 
przedmiocie  świadczenia  usług  w  zakresie  odbioru,  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów 
medycznych  na  rzecz  Szpitala  Neuropsychiatrycznego  w  Lublinie  Zamawiający  udziela 
odpowiedzi i jednocześnie informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. 
Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ tj.

Roz. 13 str. 8 OPIS KRYTERIÓW...,pkt.13.7.1
1. kryterium cena(...) - 5%
2. kryterium najmniejszej odległości  - 95%

Czy Zamawiający nie popełnił błędu przyjmując takie kryteria w ocenie ofert?
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, kryteriami oceny 
ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego są cena albo cena i inne 
kryteria  odnoszące  się  do   przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  jakość,  funkcjonalność, 
parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania 
na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Jednocześnie art. 91 
ust. 3 Pzp zabrania stosowania kryteriów oceny ofert, dotyczących właściwości wykonawcy, a w 
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych za  niedopuszczalne  uznaje się 
posługiwanie się kryterium oceny ofert odnoszącym się do odległości siedziby wykonawcy od np. 
siedziby  zamawiającego.   W  takim  przypadku  kryterium  zostaje  oderwane  od  przedmiotu 
zamówienia  i  dotyczy  bezpośrednio  podmiotowych  właściwości  wykonawcy  (  postanowienie 
zespołu Arbitrów – Urząd Zamówień Publi9cznych z dnia 21.06.2007 r.,  sygn. Akt UZP/ZG/0-
703/07). 

W  zamówieniach  publicznych  dotyczących  usługi  w  zakresie  odbioru,  transportu  i 
unieszkodliwiania  odpadów  decydujące  znaczenie  dla  zamawiającego  powinna  mieć  właściwa 
organizacja  swojej  działalności  przez  wykonawcę  oraz  zastosowanie  najlepszych  dostępnych 
technologii  w  zakresie  oddziaływania  na  środowisko.  Dla  zamawiającego  liczyć  się  powinien 
wyłącznie efekt działań wykonawcy przejawiający się w jakości spełnionej usługi. 

Wobec  powyższego  konstruowanie  kryterium  oceny  ofert  odnoszącego  się  dom 
unieszkodliwiania odpadów, a dotyczącego odległości spalarni od siedziby zamawiającego oparte 
jest o błędne założenie, w konsekwencji stanowi naruszenia art. 91 ust. 3 Pzp. 

Arbitralne  przyjęcie  takiego  rozwiązania,  gdzie  zasadniczym kryterium oceny ofert  jest 
odległość spalarni od punktu odbioru odpadów nie służy racjonalnemu wybraniu najlepszej oferty. 
Wydaje się, iż sprzyja nawet pewnej przypadkowości oceny oferty z punktu widzenia kryterium 
jakości oraz zawiera w sobie niedopuszczalny element faworyzowania wykonawców lokalnych. 

W związku z powyższym, posługiwanie się kryterium odległości przy ocenie ofert nie służy 



celowi wyboru oferty najkorzystniejszej. Może natomiast powodować przypadkowe faworyzowanie 
albo dyskryminowanie wykonawców w oparciu o nieuzasadnione wymagania. W takiej  sytuacji 
przewidzenie  powyższego  kryterium  jest  zabiegiem  analogicznym  do  posłużenia  się 
niedopuszczalnym  kryterium  oceny  oferty  w  postaci  bliskości  siedziby  wykonawcy  lub  jego 
przedsiębiorstwa od siedziby zamawiającego. To rozwiązanie pozostaje w oczywistej sprzeczności 
nie  tylko  z  art.  91  ust.  3  Pzp,  ale  przede  wszystkim  stanowi  o  nierównym  traktowaniu 
wykonawców. 

W świetle  powyższego  należy  uznać,  iż  zastosowanie  kryterium oceny  ofert  w  postaci 
odległości instalacji spalania odpadów od siedziby zamawiającego stanowi rażące naruszenie art. 91 
ust.3 Pzp i z uwagi na powyższą okoliczność nie powinno mieć miejsca.

W/w  zapisy  powodują,  że  postępowanie  jest  prowadzone  w  sposób  niezapewniający 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Wg takiego kryterium postępowanie wygra oferent z najdroższą oferta i za dowolną cenę, 
ponieważ  taka  konstrukcja  proporcji  kryterium sprawi,  że  będzie  najdroższy ale  jego spalarnia 
będzie nieproporcjonalnie bliżej od innych spalarni.

Zamawiający  popełnia  błąd  ustanawiając  takie  kryterium,  gdyż  nie  odnosi  się  ono  do 
właściwości przedmiotu zamówienia, lecz do właściwości wykonawcy.

Wnosimy o zmianę zapisów na kryterium: cena 100%, tak jak to  jeszcze do 2010 roku 
Państwo określaliście i jak to określają inni zamawiający.

Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie  art.  38 ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 roku  Prawo zamówień 
publicznych  (Dz.U.  nr  113  z  2010  r.  poz.  759)  zmienia  treść  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia w następujący sposób:
I. Do pkt 10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT dodaje: 
10.15.  Zamawiający  wymaga,  by  oferta  była  zgodna  z  powszechnie  obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 
Nr 185 z 2010 roku, poz. 1243 ze zm.).

II. Pkt 13.7.1 otrzymuje brzmienie:
 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:

1. kryterium cena (wartość brutto oferty) – 100%

                                     
                                            Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość) = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                              Wartość danego Wykonawcy

13.7.2.   Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zmianie podlega również Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, dołączony poniżej.

Jednocześnie informujemy Państwa, że na podstawie art. 38, ust. 6 Zamawiający wyznacza nowy 
termin składania i otwarcia ofert, tj. 

Termin składania ofert – 23 marca 2012 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 23 marca 2012 r. godz. 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 unieszkodliwienia odpadów medycznych w ilości 48 000 kg

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:

w cenie brutto  - .......................................................... tym .............% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
Cena netto za kg......................
Dokładny adres spalarni, w której będą  unieszkodliwiane odpady medyczne będące przedmiotem 
umowy: ...........................................................................................................................(należy podać 
dokładny adres uwzględniający, ulicę i nr posesji, względnie miejscowość i nr posesji. Odległość od 
siedziby  zamawiającego  do  w/w  spalarni  wynosi  …..........km.  Zamawiający  zastrzega  sobie 
możliwość sprawdzenia podanej liczby km. 
2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury
3. Zapewniamy niezmienność cen usług przez cały czas trwania umowy. Ceny określone w umowie 
nie podlegają waloryzacji.
4. 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  unieszkodliwiania  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, 

5. 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)
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