„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
WybrzeŜe J. Conrada – Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Tel. 71/ 77-66-212
Fax: 71/ 77-66-200 Fax kom. 519-134-307
e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
NIP:895-196-51-26
KRS:0000348483
REGON:021184819
Kapitał Zakładowy: 54 014 000,00 zł

Wrocław, dnia 25.02.2015r.

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 3 treści ZO
Pytanie nr 1
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w ramach umowy dostarczył pojemniki 60l do
gromadzenia
odpadów
medycznych,
jednak
zgodnie
z
odpowiedziami
z dnia 24.02.2015r. nie dopuszcza pojemników jednorazowego użycia. Pojemniki 60 l
przeznaczone do składowania odpadów medycznych dostępne na rynku są wyłącznie
jednorazowego użycia. Po ich zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia i dlatego
konieczne jest przekazywanie odpadów wraz z opakowaniami do unieszkodliwienia.
Używanie ich jako pojemników wielokrotnego użycia byłoby możliwe, gdyby nie były
zamykane i nie musiały być transportowane wraz z odpadami, a tylko opróżniane przy
każdorazowym odbiorze.
Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (zapis w § 8 ust.
1) „ w obiektach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne lub prowadzone są badania i
doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, należy wyznaczyć miejsce przeznaczone do
dezynfekcji, mycia i przechowywania wewnątrzzakładowych środków transportu
wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia”
W związku z powyższym prosimy o możliwość dopuszczenia pojemników jednorazowego
użycia i dostarczenia ich w większych partiach lub przyjęcie pojemników wielkokrotnego
użycia (60 l lub większe) i mycie ich we własnym zakresie w miejscu do tego wyznaczonym.
Przyjęcie pojemników większych niż 60 l bez ich wymiany znacznie obniżyłoby koszt
wykonania usługi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dezynfekcja pojemników odbywać się będzie po stronie
Zamawiającego w związku z tym ulegają zmianie zapisy umowy – załącznik do wyjaśnienia
treści ZO.

