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ZT-SZP-226/01/3/2020

28.02.2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie 1
W związku ze znacznym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami, w szczególności związanym
z dostosowaniem się do obowiązujących przepisów prawa, jak również dalszymi przewidywanymi
wzrostami kosztów, w szczególności unieszkodliwiania odpadów w instalacjach oraz kosztów
transportu i płac wnosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia na okres 12 miesięcy.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2
Prosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia z 24 mies. do 12 mies. z racji tego, że obecna
sytuacja na rynku odpadów ogranicza nas na przychylenie się do podpisywania umów na termin
dłuższy niż 12 mies.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3
Zamawiający wymaga płatności faktury VAT w ciągu 60 dni, proszę o zmianę tego zapisu na 30 dni.
Wykonawca rozlicza się ze spalarniami w systemie miesięcznym dlatego termin powyżej 30 dni będzie
dużym obciążeniem finansowanym dla nas.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonał następującej zmiany treści SIWZ:
1. Rozdział XI ust. 1 i ust. 4 SIWZ otrzymują nowe brzmienie:
„1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz złożyć w kancelarii
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11,
18 – 404 Łomża do dnia 05.03.2020 r. do godz. 10.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30- 15.05.”
„4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.03.2020 r. o godz. 10:10 w pokoju 210 c, II piętro
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.”

2. Zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 5 marca 2020 r. do godz. 10.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 10:10”
W związku z powyższą zmianą SIWZ, zmianie ulega pkt IV.6.2) Ogłoszenia o zamówieniu
nr 515877-N-2020 z dnia 2020-02-24 r. i otrzymuje nowe brzmienie:
„IV.6.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-03-05, godzina: 10:00”

z up.
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
dr n. o zdr. Joanna Chilińska
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