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Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania prowadzonego p.n.:
„Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych”.
DPI.272.12.22.2021

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców w ww. postępowaniu, Zamawiający
udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią zapytania ofertowego wykonawca zobowiązany jest
do złożenia między innymi decyzji w zakresie transportu odpadów. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie
z ustawą o odpadach każdy podmiot, który gospodaruje odpadami zobowiązany jest do uzyskania
numeru rejestrowego BDO, 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 BDO,
również w zakresie transportu jeśli go dokonują. Jest to warunek niezbędny do prowadzenia tego
typu działalności. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o zmianę zapisu i żądanie od wykonawców
złożenia w zakresie transportu – dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do
odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę iż w zakresie transportu Wykonawca ma posiadać dokument
potwierdzający dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego.

Pytanie 2
Prosimy o zamieszczenie wzoru umowy, tak aby Wykonawca mógł wcześniej zapoznać się z jej
zapisami.
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Odpowiedź
Wzór umowy zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (www.rcnt.pl) w
zakładce Zaproszenia do składania ofert.
Pytanie 3
Prosimy o dodanie zapisu do umowy:
„Zamawiający szacuje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 740 kg
(+/- 10%) w skali miesiąca co daje ok 189 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad szacowaną ilość
będą odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy dodatkowego terminu wraz z
możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”
Pragniemy zwrócić uwagę, że praca instalacji ITPO wymaga precyzyjnego określenia miesięcznych
dostaw ilości odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Powyższe ilości kg
stanowią 1/24 (miesięczne ilości) z masy wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo
wskazujemy, że określenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do
prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdatnych do
realizacji usług środków transportujących.
Odpowiedź
Zamawiający nie jest w stanie określić maksymalnej ilości odpadów. W związku z powyższym
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu o treści „Zamawiający szacuje maksymalną
miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 740 kg (+/- 10%) w skali miesiąca co daje ok
189 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad szacowaną ilość będą odebrane po wcześniejszym
uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy dodatkowego terminu wraz z możliwością odmowy odbioru bez
konsekwencji naliczania kar.”
Pytanie 4
Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na
podany przez Zamawiającego adres e-mail…………………
Odpowiedź
Zapisy zostały umieszczone we wzorze umowy
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Pytanie 5
„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez
konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności
faktur VAT o co najmniej 60 dni, licząc od dnia upływu jej płatności.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie podobnego zapisu.
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