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Wrocław, dnia 23.02.2015r.

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 8/OMED/DCZP/2015
Dot. zapytania ofertowego na: „Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów
medycznych z „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. ”

Wyjaśnienie nr 1 treści ZO
Pytanie nr 1
W rozdziale VIII zapytania ofertowego „Pozostałe informacje” pkt. 3 Zamawiający określił
„czas trwania umowy: 36 miesięcy; od 01.03.2015 do 28.02.2017”. Ponieważ podany
przedział dat obejmuje okres 24 miesięcy prosimy o wyjaśnienie jaki okres będzie
obejmować zamówienie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że czas trwania umowy wynosi 36 miesięcy tj. od 01.03.2015r. do
28.02.2018r.
Pytanie nr 2
Prosimy o określenie częstotliwości odbioru odpadów i ujęcie tej informacji w umowie. Jest
to istotny element wykonywania usługi. Wykonawca
powinien poznać warunki
postępowania przed złożeniem oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Częstotliwość odbioru odpadów zawarta jest w załączniku nr 3 do ZO – wzorze umowy w §8
ust. 8.
Pytanie nr 3
Zgodnie z zapisem w §2 ust. 1.1) wzoru umowy Zamawiający wymaga wyposażenia w
pojemniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o dokładne określenie ilości i
pojemności pojemników np. w skali miesiąca biorąc pod uwagę fakt, że pojemniki do 60l są
jednorazowego użytku i wraz z odpadami przekazywane będą do unieszkodliwienia.
Informacja ta jest niezbędna do właściwego oszacowania ceny i przygotowania się do
wykonywania usługi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga 6 szt. pojemników 60l wielokrotnego użytku, w których będą
gromadzone odpady medyczne. Przy każdym odbiorze wymagane jest przywożenie na
wymianę czystych zdezynfekowanych 6 szt. pojemników 60 l wielokrotnego użytku.
Pytanie nr 4
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady w
pojemnikach i dostarczać puste, i zdezynfekowane pojemniki na wymianę.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi czy inne przepisy dotyczące odpadów medycznych

nie nakładają na Wytwórcę odpadów medycznych obowiązku przekazywania ich do
unieszkodliwienia w kontenerach. Pojemniki takie służą jedynie do składowania odpadów.
W przypadku, gdy pojazd jest przystosowany do transportu odpadów medycznych (UN3291)
na podstawie przepisu szczególnego VV11 odpady mogą być transportowane luzem. Czy w
związku z powyższym Zamawiający przychyli się do prośby i odstąpi od wymogu transportu
odpadów w pojemnikach i ich każdorazowej wymiany?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie nakazuje sposobu transportu natomiast wymaga dezynfekcji i wymiany
pojemników jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.
Pytanie nr 5
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający ma zamiar naliczać karę umowną
określoną w §5 ust. 3 „w wysokości 500 zł za każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia
odbioru”? Aby można było stosować taki rodzaj kary konieczne jest nie tylko określenie
częstotliwości odbioru odpadów, ale również szczegółowe określenie godzin, w których
usługa ma być wykonywana. Wnosimy o wykreślenie ze wzoru umowy ust. 3 w §5.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów od
Zamawiającego pomiędzy godz. 08:00 a godz. 14:00. W związku z powyższym ulega zmianie
wzór umowy w §1 ust.3:
„Odpady wywożone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, w tym w
szczególności zgodnie z harmonogramem zapewniającym odbiór odpadów w czasie
przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego dla odpadów medycznych.
W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących oddziałujących na
harmonogram,
Wykonawca
przedstawi
zmiany
harmonogramu
niezwłocznie
Zamawiającemu, zapewniając odbiór odpadów zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów od Zamawiającego
pomiędzy godz. 08:00 a godz. 14:00.”

