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Wyjaśnienie nr 3 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:
W
związku z
wolą udziału w w/w
o dokonanie modyfikacji treści zapytania ofertowego.

postępowaniu

uprzejmie

prosimy

1. Odnosząc się do odpadów medycznych, ze względu na ich specyfikę istotne jest, aby firma
wykonująca usługę w zakresie transportu i unieszkodliwiania posiadała i stosowała
odpowiednie procedury, zgodne zasadami jakościowymi i środowiskowymi.
W związku z powyższym wnosimy o dodanie do treści Zapytania zapisu o dołączeniu przez
Wykonawcę do oferty:
„Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzającego, że Wykonawca spełnia określone
wymogi jakościowe w zakresie usług transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych,
potwierdzających spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001
aktualne w dacie składania ofert.”
Jednocześnie proponujemy, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie w/w certyfikat przedłożył każdy z Wykonawców w zakresie części
zamówienia za którą będzie odpowiedzialny?
Żądanie przez Zamawiającego takiego dokumentu w postępowaniu jest uzasadnione i celowe,
bo odpowiada specyfice przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany
do określenia warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, który będzie gwarantował,
że Wykonawca wykonujący zamówienie da rękojmie jego należytego wykonania.
Posiadanie wdrożonego systemu jakości służy zatem ocenie zdolności Wykonawcy.
Wobec powyższego zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem
zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi w zakresie usług transportu
i unieszkodliwiania odpadów medycznych jest zasadne.
Odpowiedź nr 1:
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, w tym również pozwolenie na użytkowanie spalarni.
W/w zezwolenia, które są wymagane na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, pozwolą
w ocenie zamawiającego, w sposób przejrzysty dokonać oceny złożonych ofert . W związku z
powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.

