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Wyjaśnienie nr 1 do
ZO0000
KRS
Do wszystkich Oferentów postępowania nr 2/OMED/DCZP/2018 dot. Zapytania Ofertowego na:
„Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów medycznych z „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia
Psychicznego” sp. z o.o. ”
Pytanie nr 1:
Usługę transportu i unieszkodliwiania odpadów należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa.
W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza aby wykonawca unieszkodliwiał odebrane od
Zamawiającego odpady w instalacji (spalarni odpadów niebezpiecznych), która nie posiada
wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa pozwolenia na użytkowanie ?
W tym zakresie wnosimy o modyfikację zapytania poprzez wskazanie, że Zamawiający na
potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie posiadał wszystkie wymagane
przepisami prawa decyzje/zezwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, łącznie z pozwoleniem na użytkowanie
spalarni.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z zapisem znajdującym się w umowie, zobowiązuje
się do wykonywania usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym w szczególności
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz innych aktów wykonawczych. Do oferty, zgodnie z wymogami określonymi
w zapytaniu ofertowym, w pkt. V – sposób przygotowania oferty ppkt. 4, należy dołączyć
m. in. zezwolenia lub zezwolenie właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami prawa
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na podstawie
danej ustawy. Powyższy zapis obejmuje wymóg posiadania decyzji, zezwoleń na prowadzenie w/w
działalności.
Pytanie nr 2:
Wg posiadanych przez nas informacji na terenie województwa dolnośląskiego brak instalacji
posiadających wolne moce przerobowe, a jedyna spalarnia w miejscowości Milicz jest eksploatowana
wbrew prawu, nie posiada uregulowanej sytuacji formalno-prawnej.
W związku z tym czy Zamawiający dopuszcza unieszkodliwienie odpadów w spalarni, która jest
zlokalizowana na terenie województwa dolnośląskiego, ale nie posiada wolnych mocy
przerobowych i stosownych wszystkich zezwoleń wydanych zgodnie z przepisami prawa ?

Jeśli zostaną złożone oferty ze wskazaniem zakładów unieszkodliwienia poza województwem
dolnośląskim; lecz zgodnie z Ustawą o Odpadach będą to spalarnie posiadające wolne moce
przerobowe, wszystkie stosowne uprawnienia i najbliżej zlokalizowane, to czy takie oferty
zostaną odrzucone ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż zgodność złożonych ofert z wymogami i założeniami Zapytania
Ofertowego, oceni po ich otwarciu.

