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Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania przetargowego na świadczenie usługi usuwania odpadów medycznych
wytwarzanych przez CPiT w Bystrej
W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i
torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych Pytanie nr 1
Wnosimy o podział przedmiotu zamówienia na dwa pakiety: Pakiet 1 – odpady posiadające
tel./fax (33) 499 18 10
właściwości zakaźne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*. Pakiet 2 – odpady nie posiadające
właściwości zakaźnych o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09.
zp@szpitalbystra.pl
Przywołana przez Zamawiającego w rozdz. III ust. 6, 7 i 8 SIWZ „zasada bliskości” wyrażona
w art. 20 ustawy z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. 2013, poz. 21) o odpadach odnosi się do odpadów
medycznych zakaźnych, nie stosuje się natomiast do odpadów nie posiadających właściwości
zakaźnych.
Przyjęcie proponowanego przez nas podziału przedmiotu zamówienia na pakiety jest zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa i sprzyja zachowaniu konkurencyjności przedmiotowego
postępowania przetargowego, a Zamawiającemu umożliwia otrzymanie korzystnych cenowo
ofert.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie nr 2
Zamawiający wymaga w treści Rozdziału III pkt 12 SIWZ podstawienia kontenerów o
pojemności minimum 670 litrów. Dostępne na rynku kontenery zbliżone do wymagań
Zamawiającego mają pojemność 660 litrów oraz parametry techniczne: szerokość 125 cm,
wysokość 120 cm, głębokość 78 cm lub pojemność 770l litrów oraz parametry: szerokość 125
cm, wysokość 135 cm, głębokość 78 cm.
Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego kontenerów 660 litrowych lub 770 litrowych
o ww. parametrach technicznych.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza pojemniki j/w.

Pytanie nr 3
Wnosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie rozdz. VII ust. 1 ppkt 1 poprzez nadanie mu nowego
następującego brzmienia : „1) w odniesieniu do warunku, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 1 a):
- aktualną decyzję na zbieranie odpadów (gdy jest wymagane) z danego województwa,
transport odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwiania odpadów”.
Odpowiedź
Zamawiający zmienił treść SIWZ w dniu 03.06.2016. r( patrz zmiana treści siwz z dnia
03.06.2016 r. ) umieszczona na stronie internatowej Zamawiającego.
W zakresie, w którym udzielone odpowiedzi na zapytania zmodyfikowały warunki
zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy je traktować
jako zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust 4
ustawy.
Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
/ na oryginale podpis osoby uprawnionej

