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Dział Zamówień Publicznych                        Grodzisk Mazowiecki;  11.10.2018 r. 
 
SPS – V. 262.60.2018 
 
     
                                     Wg rozdzielnika  
  
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych do Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/41/U/18). 
  
1. Zgodnie z treścią punktu 2) Działu IV oraz 3.b) SIWZ Zamawiający wymaga złożenia między innymi 

decyzji zezwalającej na transport i unieszkodliwiania odpadów. Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z 
Rozdziałem 2 ustawy 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 wnio-
sku 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, rów-
nież w zakresie transportu jeśli go dokonują. Jest to warunek niezbędny do prowadzenia tego typu 
działalności. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o zmianę zapisów SIWZ i żądanie od wykonaw-
ców złożenia w zakresie transportu dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowied-
niego rejestru i nadania numeru rejestrowego. 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający żąda w zakresie transportu dokumentu potwierdzającego dokona-
nie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego. 

2. Zgodnie z zapisami SIWZ jednym z kryteriów jest Certyfikat w zakresie ISO środowisko. Prosimy o 
wyjaśnienie czy chodzi o Certyfikat ISO PN-EN ISO 14001:2015, który potwierdza wdrożenie i 
stosowanie systemu zarządzania środowiskowego? 
Odpowiedź : Tak.  

3.  Prosimy o modyfikację zapisu §4 ust. 5 wzoru umowy w taki sposób, aby dokumenty potwierdzające 
przekazanie odpadów do utylizacji były wymagane od podmiotów, które unieszkodliwiają odpady 
w obcej instalacji. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych dokumentów, w przypadku firm, które 
unieszkodliwiają odpady we własnych instalacjach. 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem 
niniejszego postepowania : 
Termin składania ofert : 19.10.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert : 19.10.2018 godz. 10:30 
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