WSPRiTS/ZP/10/2022
ZP.261.60.2021

Warszawa, dnia 13 stycznia 2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 0033868/01 z dnia
30.12.2021 r. na odbiór odpadów komunalnych z warszawskich oddziałów Zamawiającego [Nr
postępowania: 60/ZP/2021].
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ,
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie udziela
wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:
Dotyczy Treści zapisów zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:
1) PYTANIE: W Części 1 „Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z warszawskich
oddziałów Zamawiającego” wpisana jest szacowana ilość pojemników do odbioru dla lokalizacji ul.
Poznańska 22 w Warszawie (Śródmieście) jako 285 sztuk natomiast po przeanalizowaniu częstotliwości
odbioru odpadów - Śródmieście (ul. Poznańska 22) - 5 razy w tygodniu (2 szt. pojemników o pojemności
1100 l) - co daje - 5 razy w tygodniu * 2 pojemniki * 52 tygodnie w roku = 520 sztuk, a nie 285 sztuk jak
podaje Zamawiający. Po przeanalizowaniu formularza Wykonawca stwierdza, że praktycznie każda
szacunkowa ilość jest obliczona błędnie, również w Części 2. Pozostawienie formularza w takiej wersji
spowoduje błędne obliczenie całości zamówienia juk również umowy która będzie zawarta w wyniku
tego postępowania. Prosimy o poprawę formularzy.
ODPOWIEDŹ: Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ
poprzez modyfikację treści załącznika nr 2 do SWZ, zmieniając liczby odbiorów odpadów w tabelach
oraz liczby pojemników dla danych lokalizacji pod tabelami. Zmodyfikowany Opis przedmiotu
zamówienia/Formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia
ofert na:
Termin składania ofert: 17.01.2022 r. godz. 08:30
Termin otwarcia ofert: 17.01.2022 r. godz. 09:00
Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej są wiążące dla
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
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