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MCLChPiG –Gr.IVA/ 3/ZO/2016                                                                                                                    Otwock, 
dnia 27.04 2016 r. 
 
Dotyczy: post ępowania na usługi w zakresie odpadów medycznych (MC LChPiG -GrIV A/3 ZO/16).  
 

Od Wykonawców wpłynęły zapytania  

 
W związku z wolą wzięcia udziału w w/w postępowaniu uprzejmie prosimy o przesłanie wyjaśnień dotyczących 

zapytania. 
 

1.  W przypadku odpadów medycznych zakaźnych, ze względu na ich specyfikę, szczególnie ważne jest aby 

instalacja spełniała określone normy i wymagania zgodnie z obowiązującym prawem. Proponujemy, aby 

wśród dokumentów załączonych do oferty Zamawiający zażądał zaświadczenia wydanego przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści będzie 

wynikać, że spalarnia jest  eksploatowana  i dotrzymuje standardy emisyjne w zakresie wprowadzania 

gazów i pyłów do powietrza oraz prowadzone są pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń. 

Odpowiedź Zamawiającego :  

Zamawiajacy wymaga złożenia oferty  zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym. 

2. Proponujemy, aby w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie 

usług objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający zażądał zaświadczenia niezależnego podmiotu 

zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami jakościowymi (np. certyfikaty ISO). 

Odpowiedź Zamawiającego :  

Zamawiajacy wymaga złożenia oferty  zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym. 

3. Zgodnie z zapisem w punkcie 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia wykonawca zobowiązany jest do 

wystawiania karty przekazania odpadu dla każdej lokalizacji. Prosimy o wyjaśnienie dla ilu lokalizacji? 

Odpowiedź Zamawiającego :  

Zamawiajacy wymaga złożenia oferty  dla 3 lokalizacji :  

• przy ul. Narutowicza 80 

• przy ul. Reymonta 83/91 

• przy ul. Żeromskiego 57 

4. W załączniku nr 2 Punkt 3 (wymagania do spełnienia przez odbiorców odpadów medycznych) Zamawiający 

zapisał, iż do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie przesyłki. Pragniemy zauważyć, że 

przygotowanie odpadów do transportu, czyli na przykład spakowanie to obowiązek Zamawiającego. W 

związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź Zamawiającego :  

         Zamawiajacy informuje, iż  opisany powyżej wymóg dotyczy przygotowania dokumentu przewozowego, a 
nie spakowania odpadów. 

 
 
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 


