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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok
SPZOZ/SAN/ZP/40/2014                                                           Sanok, dnia 21.02.2014r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/07/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
 
* Pytanie nr 1 
Wśród dokumentów jakie należy złączyć do oferty w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda 
„zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresie gospodarki odpadami tj. zbieranie, transport i 
unieszkodliwianie lub odpowiednio odzysk (gdy dozwolony) …” Zgodnie z definicją zbieraniem jest 
magazynowanie odpadów w celu ich przygotowywania do transportu, a tym zajmuje się Zamawiający we 
własnym zakresie. Natomiast odbiór odpadów to jedynie czynność wstępna ich transportu polegająca na 
załadowaniu przygotowanych odpadów na środek transportu. Zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 ustawy o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem 
wytwarzania. Decyzja na zbieranie  odpadów zakaźnych może być wydana jedynie w szczególnych 
przypadkach, w celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów. Firmy posiadające i eksploatujące spalarnie 
odpadów świadczą usługi transportu odpadów bezpośrednio do miejsca ich unieszkodliwiania, wobec 
powyższego nie mają potrzeby posiadania decyzji na zbieranie, a jedynie decyzję na transport i 
unieszkodliwianie odpadów. 
Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia decyzji na zbieranie przez 
wszystkich oferentów, a  żądanie jej tylko w przypadku, gdy decyzja jest wymagana. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 2 
Istnieją rozbieżności pomiędzy zapisami dotyczącymi częstotliwości odbioru odpadów w zakresie zadania 1. W 
rozdziale IV „opis przedmiotu zamówienia” widnieje częstotliwość raz na 7 dni, we wzorze umowy § 3 ust. 3 
raz na 7 dni w miesiącach od października do kwietnia oraz 2 razy w miesiącu od maja do września, natomiast w 
załączniku nr 2 „formularz cenowy” pod tabelą określono częstotliwość dla poszczególnych odpadów w tym 
również dla kodu 180102 – 3 razy w tygodniu. Prosimy o ujednolicenie zapisów. Określenie częstotliwości 
odbioru odpadów jest konieczne do właściwego skalkulowania ceny.  

 
* Pytanie nr 3 
Zamawiający określił dni odbioru odpadów: 
- przy częstotliwości odbioru odpadów raz na 7 dni – poniedziałek, 
- przy częstotliwości dwa razy w tygodniu – poniedziałek, czwartek. 
Czy Zamawiający dopuści zmianę dni odbioru na wtorek i piątek 

 
Odpowiedź na pytania nr 2 i 3: 
/dla zadania nr 1 / Odbiór odpadów będzie wykonywany : 
kod 180103, 180104, 180182 – dwa razy w tygodniu- poniedziałek i czwartek 
kod 180102 – trzy razy w tygodniu- poniedziałek, środa, piątek  
kod 180106, 180107, 180109, na podstawie pisemnych zgłoszeń (za pomocą faxu) przez Dział Zaopatrzenia i 
Gospodarczy w godzinach ustalonych z Działem Zaopatrzenia i Gospodarczym.  
W razie gdy odbiór przypada w dzień wolny od pracy, strony ustalają, że odbiór nastąpi pierwszego roboczego 
następującego po tym dniu wolnym 
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/dla zadania nr 2 i 3/ Odbiór odpadów będzie wykonywany na podstawie odrębnych pisemnych zgłoszeń (za 
pomocą faxu) przez Dział Zaopatrzenia i Gospodarczy z co najmniej 7 dniowym uprzedzeniem przed terminem 
tego odbioru.  
 
* Pytanie nr 4 
Mając na uwadze szeroki zakres rodzajowy odpadów objętych zamówieniem oraz aby sprostać Państwa 
wymaganiom w zakresie kompleksowości wskazanym w postępowaniu do złożenia oferty wnosimy o 
wykreślenie zapisów dotyczących przedłożenia decyzji na odzysk i/ lub na unieszkodliwianie dla zadania 3. 
Wystarczającym będzie, jeśli Wykonawca przedłoży decyzję na transport, i zbieranie odpadów zgodnie z art 
27.3. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność za dalsze 
gospodarowanie odpadami. Pozwoli to uprościć procedurę przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności 
ofert.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłożenie decyzji na transport, i zbieranie odpadów dla zadania nr 3. 
 
* Pytanie nr 5 
Proszę o sprawdzenie rozbieżności dotyczących częstotliwości odbioru dla zadania nr 1- inny termin odbioru 
jest określony w Opisie przedmiotu zamówienia(..) „dla zadania nr 1 - odbiór odpadów będzie wykonywany 
raz na 7 dni, w godzinach ustalonych z Zamawiającym” a inny termin określono w treści oferty i umowie(...) 
„dla zadania nr.1- odbiór odpadów w miesiącach od października do kwietnia będzie wykonywany raz na 
7 dni( tj. w poniedziałek, w godzinach ustalonych z Zamawiającym, natomiast w miesiącach od maja do 
września 2 razy w tygodniu”. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 2 i 3. 

 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie oraz w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 


