
Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r.

SzNSPZOZ.N-ZP-373-61/14

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanym  przez  Państwa  pytaniami  ,  dotyczącymi  postępowania  na
świadczenie  usług  w  zakresie  odbioru,  transportu  i  utylizacji  odpadów  medycznych  dla
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ przy ul. Abramowickiej 2
w Lublinie,  Zamawiający  udziela następujących odpowiedzi:

W  związku  z  wolą  wzięcia  udziału  w  w/w  postępowaniu  uprzejmie  prosimy  o  przesłanie
wyjaśnień dotyczących zapytania.

1.  W  §4  ust.  3  wzoru  umowy  Zamawiający  zapisał,  iż  wymaga,  aby  do  faktury  dołączać

dokumenty  potwierdzające  unieszkodliwienie  wszystkich  odpadów,  których  dotyczy  faktura.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  grudnia  2014  r.  potwierdzenie

unieszkodliwienia odpadów dotyczy jedynie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Nie ma obowiązku poświadczania unieszkodliwienia pozostałych odpadów, niezakaźnych. Ponadto

w większości firm potwierdzenia wystawiane są automatycznie przez programy specjalnie do tego

przystosowane  i  nie  ma  możliwości  wystawiania  potwierdzeń  dla  odpadów  niezakaźnych  bez

całkowitej  zmiany oprogramowania.  Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o modyfikację  tego

zapisu i żądanie załączania potwierdzeń jedynie dla odpadów zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 3 Załącznika Nr 2 do “Warunków przetargu”

w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

Podstawę  do  zapłaty  będzie  stanowić  faktura  VAT  wystawiona  przez  Wykonawcę  na  kwotę
obliczoną w oparciu ilość odpadów faktycznie unieszkodliwionych w danym miesiącu,  ustaloną
zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 2 pkt. 8 umowy. Do każdej
faktury  Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  dokumenty  potwierdzające  unieszkodliwienie
odpadów  zakaźnych,  których  dotyczy  dana  faktura,  brak  tych  dokumentów  będzie  uprawniał
Zamawiającego do odmowy zapłaty faktury do czasu ich dostarczenia. 

2. Wnosimy o zmianę zapisu w §8 ust. 2.1) wzoru umowy na zapis o treści: „100 zł dziennie – za

każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów medycznych w stosunku do terminów określonych

godnie z umową”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 2 do



“Warunków przetargu”.

3. Wnosimy o zmianę zapisu w §8 ust. 2.2) wzoru umowy na zapis o treści: „200 zł – za każdy

przypadek nieuporządkowania magazynu po odbiorze odpadów oraz przysłanie środka transportu

bez wagi”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 2 do

“Warunków przetargu”.

4. Wnosimy o zmianę  zapisu w §8 ust.  2.3)  wzoru umowy na zapis  o  treści:  „10% wartości

niezrealizowanej  części  umowy – w razie  odstąpienia  od  umowy przez  Wykonawcę lub przez

Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do

“Warunków przetargu”.

5.   W punkcie 6 Warunków Przetargu Zamawiający zapisał,  iż zamówienie zostanie udzielone

wykonawcy,  który  zaoferuje  najniższą  cenę  natomiast  w  kryterium  obok  ceny  jest  również

odległość. Czy jest to pomyłka?

Odpowiedź: Tak, jest to pomyłka.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu 

o następujące kryteria i ich znaczenie:

1)   Odległość (km) – 90%
 Kryterium odległość będzie wyliczane jako ilość kilometrów od miejsca wytwarzania odpadów do
najbliższej instalacji, miejsca przeznaczonego do ich unieszkodliwienia wg następującego wzoru:

O = [(On/Ox) x 100] x 90%

gdzie:
O wartość kryterium „Odległość” badanej oferty;
On odległość  najmniejsza  między  siedzibą  zamawiającego,  a  miejscem  unieszkodliwienia
odpadów wśród badanych ofert;
Ox  odległość   między  siedzibą  zamawiającego,  a  miejscem  unieszkodliwienia  odpadów
badanej oferty.
Odległość miejsc unieszkodliwienia odpadów od siedziby zamawiającego zostanie zweryfikowana
na podstawie strony internetowej: www.targeo.pl, opcja: trasa krótka.
Jeżeli  wykonawca poda więcej  niż  jedną  lokalizację  instalacji,  w której  będą  unieszkodliwiane
odpady,  zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach do oceny oferty
weźmie lokalizację położoną  w miejscu utylizacji skażonych odpadów medycznych.



2)  Cena (koszt) 10%
Kryterium cena będzie wyliczane wg następującego wzoru:
 

C = [(Cn/Cx) x 100] x 10%

gdzie:
C liczba  pkt uzyskana za kryterium „Cena”;
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert;
Cx cena ocenianej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, która otrzyma największą sumę

punktów z obu kryteriów LP=C+O
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