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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
O ZNAKU DAO6-350-08/17
Dotyczy postępowania konkursowego na „świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu
oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach”
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści ogłoszenia
dotyczącego wymienionego konkursu ofert:

Pytanie nr 1:.
„Zamawiający wymaga użyczenia urządzenia chłodniczego agregatem prądotwórczym …Czy
zamawiający dopuści urządzenie chłodnicze a agregatem chłodniczym, które będzie podłączone do
instalacji elektrycznej Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści urządzenia chłodniczego, które będzie podłączone do instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 2:.
„ Czy Zamawiający zamierza gromadzić wytworzone zakaźne odpady medyczne o kodzie 180103 w
kontenerze zbiorczym o pojemności 1100L w urządzeniu Chłodniczym? Jeśli tak to proszę o podanie
wymiarów takiego urządzenia wraz z wymiarami otworu drzwiowego by była możliwość wprowadzenia
do wewnątrz kontenera o pojemności 1100L”
Odpowiedź:
Zamawiający określił, iż przenośne urządzenie chłodnicze z agregatem prądotwórczym, o pojemności
od 150 do 200 kg, winno spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5
października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
Oferent przedstawia urządzenie które winno spełniać wskazane warunki. Użyczony kontener o
pojemności 1100 litrów powinien znajdować się w przenośnym urządzeniu chłodniczym, gdyż ma on
służyć do magazynowania odpadów medycznych zgodnie z treścią umowy stanowiącym załącznik nr
3 do ogłoszenia: „Odpady będą przez Zleceniodawcę gromadzone w urządzeniu, o którym mowa w
ust. 1 i pojemniku, o którym mowa w ust. 1, w miejscu ustalonym przez Zleceniodawcę”.

Pytanie nr 3:.
„W związku iż Zamawiający będzie przekazywał wytworzone odpady medyczne z częstotliwością co
72 godziny zwracam się z prośbą o wykreślenie wymogu użyczenia urządzenia Chłodniczego
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ponieważ zgodnie z aktualnymi przepisami przy takiej częstotliwości odbioru nie ma konieczności
stosowania urządzeń chłodniczych.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące wymogu użyczenia urządzenia chłodniczego
oraz podtrzymuje odbiór odpadów medycznych z częstotliwością nie rzadziej niż co 72 godziny.

Pytanie nr 4:.
„Czy odbiór odpadów będzie dokonywany wraz z wymianą kontenera o poj 1100L na czysty i
zdezynfekowany?”
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do głoszenia

„.Zleceniodawca

zobowiązuje się dbać o właściwy stan techniczny i sanitarny urządzenia chłodniczego i pojemnika, a w
szczególności dezynfekować je i myć.”

Pytanie nr 5:.
„Zamawiający w Kryteria Oceny ofert wskazał stosowanie następujących kryteriów oceny:
-cena 80% - Odległość miejsca unieszkodliwiania od Zamawiającego 20%. Wnosimy o zmianę
kryterium ODLEGŁOŚĆ 20% gdyż zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r zakazuje się
jedynie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych
poza obszarem województwa –na którym zostały wytworzone. Na dzień dzisiejszy w województwie
małopolskim funkcjonują dwie instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Krakowie oraz
w Chrzanowie. Zastosowanie w tym przypadku kryterium Odległości z góry stawia spalarnię w
Chrzanowie (spełniającą wszystkie wymagania) na drugim miejscu pomimo, że oferta może okazać
się atrakcyjniejsza cenowo. Zamawiający będący placówką Publiczną powinien w przede wszystkim
efektywnie wydatkować środkami oraz dbać o dobro Finansów Publicznych.
W związku z powyższym prosimy o zmianę kryterium Odległość na np. Ilość posiadanych
samochodów z emisją spalin Euro 6–kryterium mające bezpośredni wpływ na świadczoną usługę.
Wprowadzenie zmiany spowoduje większe korzyści.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.Za najkorzystniejszą
ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (stanowiące sumę kryterium A
i B) spośród rozpatrywanych ofert. Maksymalna liczba punktów to 100. Kryterium odległości, miejsca
unieszkodliwienia odpadów-spalarni wskazanej przez Wykonawcę stanowi jak określił Zamawiający
20% wartości całej oferty i nie jest to jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Zmiana
kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty z kryterium odległościowego na ilość samochodów jest w
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przypadku Zamawiającego bez znaczenia z uwagi na ilość wytwarzanych oraz częstotliwość odbioru
odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego.
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