Maków Mazowiecki 21.09.2018

Dotyczy: postępowania na usługi z zakresu Odpady komunalne i Odpady
medyczne, nr sprawy: 20/2018.
W związku z wolą udziału w w/w postępowaniu uprzejmie prosimy
o przesłanie wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
1. Zgodnie z zapisem w punkcie 2 Działu I SIWZ dla Pakietu Nr 2
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Jest to ewidentne ograniczenie dostępu do zamówienia, ponieważ odpady
komunalne zagospodarowuje się zupełnie innymi metodami niż odpady
medyczne, a to oznacza, że krąg odbiorców poszczególnych zamówień
jest inny. Większość firm specjalizuje się jednej określonej metodzie
gospodarowania odpadami. Pozostawienie wymogu złożenia oferty na
oba pakiety zamyka drogę wielu firmom, które mogłyby złożyć oferty na
interesujący je pakiet, który zgodny jest z profilem ich działalności. W
związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgody na składanie ofert
częściowych.
Odp. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu Nr Ogłoszenie nr 615331-N-2018 z dnia
2018-09-11 rozdział II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne Pakiety, nie dopuszcza
składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie.

2. Zgodnie z zapisem w punkcie 12 Działu I SIWZ dla Pakietu Nr 2 oraz
punkcie 3 Działu IV SIWZ dla Pakietu Nr 2 oraz punkcie 8. 2) Działu V
dla pakietu Nr 2 Zamawiający wymaga złożenia między innymi
zezwolenia na transport odpadów. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z
ustawą o odpadach każdy podmiot, który gospodaruje odpadami
zobowiązany jest do uzyskania numeru rejestrowego, również w zakresie
transportu odpadów. Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach zezwolenia na
transport zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia
wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o
odpadach, czyli do 24.07.2018 r. To oznacza, że na dzień dzisiejszy
wszystkie podmioty powinny posiadać numer rejestrowy, również w
zakresie transportu jeśli go dokonują. Jest to warunek niezbędny do
prowadzenia tego typu działalności. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy
o wyjaśnienie i ewentualną zmianę zapisów Zapytania ofertowego i
żądanie od wykonawców złożenia w zakresie transportu dokumentu
potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania
numeru rejestrowego.
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Odp. Wykonawca przedstawi w zakresie transportu odpadów
medycznych dokument potwierdzający dokonanie wpisu do
odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego.
3. Prosimy o usunięcie z punktu 3 Działu IV SIWZ dla pakietu Nr 2 oraz
punktu 8.6) Działu V SIWZ dla Pakietu Nr 2 zapisu, iż wykonawca musi
dysponować instalacją na terenie województwa mazowieckiego. Zgodnie
z art. 20 ustawy o odpadach, odpady medyczne zakaźne w pewnych
warunkach mogą być unieszkodliwiane poza terenem województwa, na
którym odpady zostały wytworzone. Ponadto Zamawiający w punkcie 9
Działu I SIWZ dla pakietu Nr 2 sam przywołał zapisy ustawy, mówiące o
miejscu unieszkodliwienia odpadów.
Odp. Wymagania jak w SIWZ Dział I pkt. 9

4. Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ w zakresie wartości sumy
gwarancyjnej polisy OC. W punkcie 4 Działu IV jest wartość 120.000 zł,
a w punkcie 8.5) Działu V jest wartość 150.000 zł.
Odp. OC w wysokości 150.000,00 zł
5. Prosimy o uzupełnienie zapisu w §3 ust. 2 wzoru umowy w zakresie
terminu płatności.
Odp. 30 dni od chwil odbioru odpadów - otrzymania karty
przekazania odpadów.
6. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę częstotliwości odbioru odpadów na
raz w tygodniu, w piątek.

Odp. Tak jak w dokumentacji przetargowej.
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