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                                                                                                              Kraków, 3 kwietnia 2017 r. 

 

  Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

z Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii”.  

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ  

POSTĘPOWANIE A.I.271-7/17 

 

I. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Zestaw 1 

Pytanie 1: 

Zamawiający zapisem pkt 17 SIWZ przyjął w części 2 przedmiotu zamówienia, jako kryterium 

pozacenowe, czas odbioru odpadów liczony w godzinach. Zgodnie z przyjętą w pkt 17 SIWZ punktacją 

czas odbioru odpadów medycznych do 20 godz. – to 0 pkt, do 12 godzin – to 20 pkt, do 6 godzin – to 

40 pkt. 

Jednocześnie w pkt 6 Formularza Ofertowego Zamawiający przyjął następujące przedziały czasowe 

odbioru odpadów, z których Wykonawca może wybrać jeden: 20 godzin lub 15 godzin lub 10 godzin. 

Zapisy pkt 17 SIWZ i pkt 6 Formularza Ofertowego są niekompatybilne, dlatego proszę o wyjaśnienie, 

czy wykonawca ma się kierować przedziałami czasowymi odbioru odpadów wyspecyfikowanymi w pkt 

17 SIWZ, czy w pkt 6 Formularza Ofertowego ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

Formularza oferty (załącznik do Specyfikacji) – w zakresie części 2 zamówienia. 

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do udzielonych odpowiedzi.   

Wykonawcy składając ofertę (na część 2 zamówienia) są zobowiązani złożyć poprawioną wersję 

Formularza oferty. 

 

Pytanie 2: 

Wnoszę o dodanie w treści Formularza Oferty zapisu w poniższym brzmieniu: 

„Wykonawca oświadcza że unieszkodliwianie odpadów medycznych objętych zamówieniem będzie 

odbywało się zgodnie z warunkami określonymi w decyzji: …………… (numer decyzji), a ich 

unieszkodliwianie w spalarni/zakładzie utylizacji …………….. (nazwa i adres spalarni). Odległość od 

Zamawiającego do wskazanej spalarni/zakładu wynosi ……… km”.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 
Wnoszę o dodanie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu w poniższym 

brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą przetargową informacji (zaświadczenie lub inny 

dokument) z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że spalarnia wskazana przez 

wykonawcę w Formularzu ofertowym i w której unieszkodliwiane będą odpady medyczne wytwarzane 

przez Zamawiającego jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.” 

Ww. dokument stanowi dla Zamawiającego gwarancję wyboru wykonawcy dającego rękojmię 

wykonania zamówienia rzetelnie i fachowo oraz że wskazana przez Wykonawcę w Formularzu 

Ofertowym spalarnia jest eksploatowana, a usługi będą świadczone przez wybranego Wykonawcę 

zgodnie z zawartą umową. Podkreślamy, że decyzje administracyjne zezwalające unieszkodliwiać 

odpady wydawane są na długi okres. W trakcie ich obowiązywania spalarnia może zaprzestać 

prowadzenia procesu unieszkodliwiania, a Wykonawca posiadający decyzje administracyjne dla danej 

spalarni może nadal posługiwać się uprawnieniami.  

Podstawę prawną udostępniania przez WIOŚ informacji o instalacji termicznego przekształcania 

odpadów stanowią art. 217 §1-4 i art. 218 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071), a także art. 8-20 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska  oraz o ocenach oddziaływana na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227).   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 4:  
Na podstawie art. 91 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015r. poz. 2164), wnoszę o zastąpienie pozacenowego kryterium „czas odbioru odpadów” 

bardziej przystającym do przedmiotu zamówienia kryterium „Wydajność roczna spalarni”.   

Wydajność roczna spalarni, w której będą utylizowane odpady – 40% 

Wartość punktowa wydajność roczna spalarni = R x (W of/ W max. x 100) 

R – ranga ocenianego kryterium,  

W of -   wydajność w badanej ofercie  

W max. –  najwyższa wydajność roczna z oferowanych 

Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta w kryterium wydajność roczna spalarni wynosi 

40 pkt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zestaw II 

Pytanie 1: 

Zamawiający w punkcie 5.1.1. jako warunek udziału w postępowaniu wymaga od Wykonawcy: ,,- dla 

części 1 zamówienia - posiadają zezwolenia (decyzję) na wykonywanie działalności/czynności 

związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów o kodach: 09 01 07, 15 01 01, 15 01 

02, 16 01 03, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05, 17 02 01, 17 02 03, 17 04 07, 16 02 13, wydane 

przez właściwy organ administracyjny, 

- zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

z 2014 r. poz.1923 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1155).)’’ 

Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy posiadane przez Wykonawcę decyzję w 

zakresie transportu i zbierania odpadów objętych zamówieniem będzie spełniało warunki udziału w 

postepowaniu lub posiadane przez Wykonawcę decyzję w zakresie transportu i zbierania odpadów oraz 

umowy z podwykonawcą na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów oraz właściwych zezwoleń 

podwykonawcy na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów objętych zamówieniem będzie spełniło 

warunku udziału w postępowaniu ? 

Odpowiedź:  

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt 5.1. Specyfikacji. 

Zgodnie z pkt 8 Specyfikacji Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jednak 

w pkt 8 Specyfikacji określono, iż „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego składają odpowiednio: - dokumenty wymienione w pkt 7.5. lit. b) oraz pkt 7.5. lit. c) 

specyfikacji, każdy z Wykonawców (z osobna) – na wezwanie Zamawiającego (…). 

 

 

Ponadto działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji 

wzoru umowy w zakresie: 

a) § 4 ust 2 (część 1 zamówienia): 

Jest: ,,Zamawiający dopuszcza - tylko w wyjątkowych sytuacjach, odbiór odpadów przez Wykonawcę 

w terminie krótszym od wskazanego w ust. 1. Czas odbioru w takim przypadku od zgłoszenia wynosi 

do….. godzin (dni robocze w godzinach wskazanych w ust. 1).” 
 

Powinno być: ,,Zamawiający dopuszcza - tylko w wyjątkowych sytuacjach, odbiór odpadów 

przez Wykonawcę w terminie krótszym od wskazanego w ust. 1. Czas odbioru w takim 

przypadku od zgłoszenia wynosi do….. godzin (dni robocze).”. 

 

b) § 4 ust 3 (część 2 zamówienia): 

Jest: ,,Zamawiający dopuszcza -  tylko w wyjątkowych sytuacjach, odbiór odpadów medycznych 

przez Wykonawcę, w terminie do …. godzin od zgłoszenia (dni robocze w godzinach wskazanych w 

ust. 2).” 

Powinno być:  

,, Zamawiający dopuszcza - tylko w wyjątkowych sytuacjach, odbiór odpadów medycznych 

przez Wykonawcę, w terminie do …. godzin od zgłoszenia (dni robocze)”. 

 

II. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 ustawy, Zamawiający - związku z udzielonymi 

odpowiedziami i modyfikacją Specyfikacji - dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 
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„Termin i miejsce składania ofert. 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 6 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 – 15:00. Zamawiający zwróci ofertę, która 

została złożona po terminie. 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 2017 r. godz. 12:30 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

(…)” 

 

 

Załącznik: 

- zmodyfikowany „Formularz oferty”  

 
Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 
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