Kielce dn. 24.05.2022 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór,
transport i utylizację odpadów medycznych w okresie 1 roku” numer sprawy: TP/99/2022
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach zgodnie z Art.
284 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi.
Pytanie nr 1
Zamawiający w SWZ wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentu:
Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla
spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne jest
eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (art. 147 ustawy z
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm), a ich standardy są
dotrzymane (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn.
zm).
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli wykonawca przedłoży zaświadczenie wydane przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści
wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne posiada stosowne pozwolenia
regulujące stan formalnoprawny dotyczący funkcjonowania spalarni odpadów medycznych?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzna w/w oświadczenie, jeżeli z jego treści wynika, że spalarnia spełnia
wymogi opisane w SWZ i przytoczone w powyższym pytaniu.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający stawiając wymogi Wykonawcy w zakresie posiadania stosownych zezwoleń
zagwarantuje, że na etapie weryfikacji i oceny złożonych ofert będzie przestrzegał oraz dokona
wyboru zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zawartymi w art. 20 ust. 2-3 Ustawy o
Odpadach z dnia 14 grudnia 2012r w szczególności tzw. „ZASADY BLISKOŚCI” mówiącym:
Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając
hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię,
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do najbliżej
położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.
3. Zakazuje się:
1) stosowania komunalnych osadów ściekowych,
2) unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych - poza
obszarem województwa, na którym zostały wytworzone

Należy przyjąć, że spośród złożonych ofert będzie znajdowała się oferta wykonawcy z województwa
świętokrzyskiego (adekwatnie do siedziby zamawiającego) posiadająca wolne moce przerobowe
by unieszkodliwić odbierane od Zamawiającego zakaźne i inne odpady medyczne.
ODPOWIEDŹ: Tak, zamawiający będzie stosował się do zapisów w Art. 20 Ustawy o Odpadach z dnia
14 grudnia 2012r.

Pytanie nr 3
Zamawiający w SWZ wymaga od wykonawcy:
wymaga aby usługa objęta przedmiotem zamówienia świadczona była zgodnie z normami
środowiskowymi PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001 lub równoważnymi.
Na potwierdzenie spełnienia w/w wymogu Zamawiający żąda dołączenia do oferty, aktualnego na dzień
złożenia, zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań z
normami jakościowymi, potwierdzającego, ze spalarnia, w której będą utylizowane odpady objęte
przedmiotem zamówienia spełnia określone powyżej normy. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższe zaświadczenie zobowiązane jest złożyć każdy z wykonawców w
zakresie części zamówienia, za które będzie odpowiedzialny.
Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:
wymaga aby usługa objęta przedmiotem zamówienia świadczona była zgodnie z normami
środowiskowymi PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001 lub równoważnymi.
Na potwierdzenie spełnienia w/w wymogu Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty,
aktualnego na dzień złożenia, zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem
zgodności działań z normami jakościowymi.
Wskazujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP, jako niezbędne należałoby uznać dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowania o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
Są to dokumenty tj. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej lub wpis do
rejestru BDO do wykonywania działalności w zakresie usług związanych z odbiorem, transportem i
utylizacją odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020
r. poz.797 z późn. zm.), które stanowią potwierdzenie, że wykonawcy posiadają nałożone przez prawo
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz, że nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 ustawy
W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę jeżeli przynajmniej jeden z członków
konsorcjum przedstawi w/w dokument nie ograniczając przy tym uczciwej konkurencji oraz w trosce o
środowisko zaoferuje instalację najbliżej położoną względem siedziby Zamawiającego?
Wnosimy ewentualnie o usunięcie przez Zamawiającego wymaganych w/w dokumentów w postaci
certyfikatów PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001 lub równoważnych, które nie są wymagane
prawem od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obioru, transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych.
ODPOWIEDŹ: Przywoływane w pytaniu przepisy P.Z.P. są nieaktualne, aktem aktualnie
obowiązującym jest ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2021
poz.1129). W świetle obowiązujących przepisów Zamawiający ma prawo wymagać więcej niż
niezbędne minimum narzucone przez przepisy, w celu zapewnienia lepszej jakości, efektywności
zamawianych dostaw i usług oraz w celu zabezpieczenia jak najmniejszego obciążenia środowiska jak
to ma miejsce w tym przypadku. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany
SWZ w tym zakresie.
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