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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 1/2022 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, 

transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 

„Z uwagi na relatywnie niewielką ilość odpadów generowaną w lokalizacji Tauron Arena Kraków ul. 

Lema 7 w Krakowie, proszę o wyrażenie zgody na odbiór odpadów z w/w adresu z częstotliwością 2 

razy w tygodniu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Proszę o podanie ile szacunkowo sztuk naklejek do identyfikowania worków z odpadami Wykonawca 

ma dostarczyć miesięcznie lub kwartalnie. Ta informacja jest konieczna do oszacowania kosztów 

zakupu etykiet, co ma wpływ na ostateczną cenę oferty przetargowej.” 

 

Odpowiedź:  

Szacunkowa ilość naklejek do identyfikowania worków z odpadami wynosi 1000 sztuk na dwa 

miesiące. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Proszę o zastąpienie kryterium oceny ofert – „Termin płatności” innym bardziej adekwatnym do 

przedmiotu zamówienia kryterium jakościowym tj. „Odległość (w km) z siedziby Zamawiającego do 

miejsca unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych (spalarnia)”. 

Liczba punktów = ( Omin/Oof ) * 100 * waga 

gdzie: 
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- Omin - Najmniejsza odległość wyrażona w kilometrach 

- Oof -  odległość podana w ofercie wyrażona w ofercie 

  

Przyjęcie powyższej modyfikacji zagwarantuje Zamawiającemu ocenę oferty Wykonawcy, który 

wykazując najbliższe miejsce unieszkodliwiania odpadów, ograniczy do minimum niebezpieczeństwo 

związane z przemieszczaniem zakaźnych odpadów medycznych na większe odległości. To ma 

bezpośredni wpływ na aspekty środowiskowe i ekonomiczne (tj. zużycie paliwa, najkrótsza droga do 

pokonania w celu dostarczenia odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia).” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert. 

 


