
 

 

SZP/RW 

                                           Warszawa,   30 lipca 2018 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego                                                                          LICZBA STRON: 2 
  
                             
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę odbioru, wywozu i utylizacji odpadów 
medycznych z Centrum Medycznego „Żelazna”, sp. z o.o., sygn. sprawy: 76-W-D-07-2018. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 
Pytanie nr  1  
Zgodnie z zapisem zapytania oraz załącznika nr 4 wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wagi 
do siedziby Zamawiającego. Należy również podać typ, model, Numer i termin legalizacji wagi. 
Pragniemy zauważyć, iż niemożliwe jest podanie tych danych przed realizacją umowy kiedy jeszcze nie 
wiadomo czy dany podmiot będzie realizować usługę, ponieważ wszelkie dodatkowe rzeczy niezbędne 
do realizacji usługi zakupywane są dopiero po wyborze oferty. W związku z powyższym wnosimy  
o odstąpienie od wymogu złożenia wykazu wag i deklaracji zgodności CE. 
                  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż  w przypadku opisanym powyżej zamiast oświadczenia zawartego  
w załączniku nr 4 do SIWZ Wykonawca może złożyć oświadczenie, że przedmiot zamówienia będzie 
wykonywany  przy użyciu wag posiadających legalizację przez cały okres 0obowiązywania umowy oraz 
naklejki zabezpieczające znajdujące się na urządzeniach nie noszące śladów naruszenia. 

Pytanie nr  2  
W związku z koniecznością dostarczenia wagi, prosimy o podanie wymiarów szalki, nośności  
i informacji czy będą na niej ważone worki i pojemniki czy kontenery. 
        
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż na wadze będą ważone worki i pojemniki. 

Pytanie nr  3  
Zgodnie z zapisem w punkcie 10 „Opisu przedmiotu zamówienia” oraz punkcie 1.a. „Dokumentów jakie 
należy dołączyć do oferty” Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia między innymi  zezwolenia 
na transport. W związku z utworzeniem rejestru, który stanowi część Bazy danych o produktach  
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV ustawy  
o odpadach i tym, że część podmiotów posiada już nadany numer rejestrowy, prosimy o modyfikację 
zapisu w taki sposób, aby wykonawcy zobowiązani byli do złożenia w ramach transportu zezwolenia 
lub dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w Rozdziale 2 Działu 
IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21 ze zm.). 



 

    
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi i modyfikuje treść zaproszenia do składania ofert  
w następujący sposób: „W związku z utworzeniem rejestru, który stanowi część Bazy danych  
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV 
ustawy o odpadach i tym, że część podmiotów posiada już nadany numer rejestrowy wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia w ramach transportu zezwolenia lub dokumentu potwierdzającego 
dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21 ze zm.)”.   
 

Pytanie nr  4  
Zgodnie z treścią Załącznika nr 3 wykonawca musi podać instalację alternatywną. Czy w związku z tym 
należy złożyć stosowne decyzje odnoszące się do tej alternatywnej instalacji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie nr  5  
W celu zapewnienia realizacji usługi unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wnosimy o żądanie od wykonawców złożenia wraz ofertą stosownego zaświadczenia z Wojewódzkiego 
Inspektoratu  Ochrony Środowiska potwierdzającego, iż instalacja jest eksploatowana i spełnia wymogi 
w zakresie emisji, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi i podtrzymuje zapisy zawarte w zaproszeniu do składania 

ofert. 

Pytanie nr  6 
Prosimy o wyrażenie zgody na odbiór odpadów w godzinach 5:00 – 14:00 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający, udziela negatywnej odpowiedzi i podtrzymuje zapisy zawarte w zaproszeniu do składania 

ofert. 

Zamawiający informuje, iż miejsce oraz termin składania ofert nie ulega zmianie.  
 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 


