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SR/XV-270-40(1)-SS/18
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych.
SR/XV-270-40-SS/18
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych.
PYTANIE:
Wnoszę o zmianę zapisów SIWZ tj, Formularza ofertowego – zał. nr 1 do SIWZ, cyt.: „Wykonawca
może powierzyć wykonanie całości niniejszego zamówienia podwykonawcom” i wprowadzenie
wymogu osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie spalania odpadów
medycznych poprzez zmianę powyższego zapisu na: „Wykonawca nie może powierzyć wykonanie
spalania odpadów podwykonawcom.”
Przepisy ustawy o odpadach (Dz.U 2013, poz. 21 ze zm.) w sposób szczególny regulują
odpowiedzialność wytwórców odpadów medycznych dlatego, mając na uwadze odpowiedzialność
Zamawiającego, wnosimy wprowadzenie zapisu osobistego wykonania przez Wykonawcę
głównej/kluczowej części zamówienia jaką jest spalanie odpadów co pozwoli Zamawiającemu na
pełna kontrolę postępowania z wytwarzanymi przez siebie odpadami.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający modyfikuje zapis Formularza ofertowego w następujący sposób:
„Wykonawca może powierzyć wykonanie niniejszego zamówienia podwykonawcą (za wyjątkiem
spalania odpadów)”.
Niniejsza zmiana nie wpływa na zmianę terminu składania ofert.
PYTANIE:
Zgodnie z zapisami rozdziału II SIWZ pkt 1 Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga od
Wykonawcy użyczenia 2 wag – po jednej dla każdej z jednostek Zamawiającego do ważenia odpadów
przed ich wywozem ze Szpitala.
Czy Zamawiający dopuści ważenie odpadów na przewoźnej wadze Wykonawcy w obecności
pracownika Zamawiającego, potwierdzane przez obie strony dokumentem ważenia?
Dokument ważenia będzie przekazywany Zamawiającemu, a na jego podstawie sporządzana będzie
Karta przekazania odpadu. Karty przekazania odpadu załączane będą do faktury.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza.
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