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Do Oferentów 

 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Usługa odbioru, transport i unieszkodliwienie 
odpadów z SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-21/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania:  
 
 
Pytanie nr 1 

Dotyczy Dział VIII pkt 5  
Prosimy o potwierdzenie, czy podane dokumenty należy dołączyć do oferty. 
Odpowiedź  - TAK 

 
 
Pytanie nr 2 

Dotyczy Dział VIII pkt 7.1 
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, informacja z KRK powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert wnioskujemy o poprawienie zapisu.  
Odpowiedź – poprawa zapisu w SIWZ  
 
 
Pytanie nr 3 

Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1 
Wnioskujemy o zmianę kodów odpadów na:  
20 01 02 – szkło na 15 01 07 – opakowania ze szkła 
20 01 39 – tworzywa sztuczne na 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe 
Ww. zmiany prosimy również wprowadzić w formularzu cenowym. 
Odpowiedź – poprawa zapisu w SIWZ i formularzu cenowym. 
 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia A.6. 
„Przy odbiorze odpadów Zamawiający, w ustaleniu z Wykonawcą, wystawia kartę przekazania 
odpadów sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów” - Należy zwrócić uwagę, że 
przepisy dotyczące ewidencji odpadów w tym wystawiania kart przekazania odpadów 
określone są w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami. 
Odpowiedź – poprawa zapisu w SIWZ i załączniku nr 3 punkt A.6. „Przy odbiorze 
odpadów Zamawiający, w ustaleniu z Wykonawcą, wystawia kartę przekazania odpadów 
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sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  
z późniejszymi zmianami”. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia B.5  
Wnioskujemy o doprecyzowanie i wskazanie dokładnego przedziału czasowego, w którym 

Wykonawca może odbierać odpady. 

Odpowiedź – poprawa zapisu załącznika nr 3 SIWZ punkt B.5 – „Odpady będą 
odbierane w godzinach rannych tj. 6:30 – 10:30 zgodnie z ustaloną częstotliwością lub 
po otrzymaniu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego (forma 
elektroniczna – email).” 

 

Pytanie nr 6 
Dotyczy Zał. nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia B.7.  
Należy zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące ewidencji odpadów w tym wystawiania kart 

przekazania odpadów określone są w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  

z późniejszymi zmianami. 

Odpowiedź – poprawa zapisu załącznika nr 3 SIWZ punkt B.7 ust b) „prowadzenia 
odpowiedniej dokumentacji oraz do współpracy z Zamawiającym w zakresie 
wystawiania kart przekazania odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami w tym 
zakresie;” 

 

Pytanie nr 7 
Projekt umowy – wnioskujemy o wpisanie w części wskazującej strony umowy również nr 

BDO Zamawiającego i Wykonawcy. 

Odpowiedź – Poprawa zapisu – w danych Zamawiającego i Wykonawcy dodano nr BDO. 
 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy § 1 pkt. 2e) projektu umowy: 

Wnioskujemy o podanie maksymalnej ilości pojemników, informacja ta jest niezbędna do 
sporządzenia kalkulacji w celu wyliczenia oferowanej ceny. Wnioskujemy również  
o wykreślenie worków, gdyż nie zostały one ujęte w formularzu cenowym. 
Odpowiedź – Maksymalna ilość pojemników została podana w załączniku nr 2a do 
SIWZ. Zapis o workach zostanie usunięty.  
 
 
Pytanie nr 9 
Dotyczy § 2 pkt. 7 projektu umowy: 

Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości zmiany cen w przypadku zmiany cen w instalacjach 
przyjmujących odpady komunalne do zagospodarowania. Umowa zawarta na okres trzyletni 
nie daje praktycznie możliwości zmiany cen, co oznacza, że Wykonawca już na etapie 
składania oferty powinien przewidzieć i wliczyć wszelkie ryzyka w cenę ofertową, co z kolei 
przełoży się na wyższą cenę. Rynek zagospodarowania odpadów jest rynkiem bardzo 
zmiennym – w ciągu roku ceny potrafią wzrosnąć kilkukrotnie. Brak zapisów o waloryzacji cen 
jest niekorzystny zarówno dla Wykonawcy, jak i Zamawiającego. 
Odpowiedź – zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy  § 4 ust. 2c) projektu umowy: 
wnioskujemy o zastąpienie pojęcia pozostałości z sortowania odpadów pojęciem odpadów 
komunalnych zmieszanych, gdyż Wykonawca winien dysponować taką umową, a pozostałości 
z sortowania odpadów nie są odbierane w ramach niniejszego postępowania.  
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Odpowiedź – Poprawa zapisu – „ zawartą umową z ……………….. na przyjmowanie 
odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych zmieszanych” 
 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy Zał. nr 2a – formularz cenowy, ostatnia kolumna: 
Prosimy o usunięcie kolumny ze słowem „spalarnia”, gdyż odpady komunalne nie są 
przekazywane do spalarni, nie ma również obowiązku ich zagospodarowania na terenie 
województwa Zamawiającego, a informacja ta nie jest istotna dla Zamawiającego; miejsce 
zagospodarowania odpadów może bowiem ulegać częstym zmianom. 
Odpowiedź – Usunięta kolumna z załącznika nr 2a do SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy Zał. nr 2a – formularz cenowy, wiersz nr 5  
Wnioskujemy o zastąpienie pojemnika 1100l pojemnikiem 660l w przypadku odpadów bio ze 
względu na ich duży ciężar i związany z tym problem z rozładunkiem. Ponadto odbiór 
bioodpadów nie powinien odbywać się raz w miesiącu, gdyż zachodzi ich gnicie i takich 
odpadów nie można zagospodarować w sposób umożliwiający ich kompostowanie. 
Wnioskujemy o wprowadzenie częstotliwości co najmniej raz na dwa tygodnie. 
Odpowiedź – dokonano zmiany na poj. 660l 
 
 
 

 

 
Elżbieta Czeszewska 

 

…………………………….…….. 

Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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