
Świętochłowice, dn. 29.06.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  usług żywienia pacjentów, znak sprawy 17/ZA/17

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  sp.  z  o.o.  udziela  odpowiedzi  na
następujące pytania:

Pytanie 1
Po  odbytych  licznych   kontrolach  dotyczących  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,
zmuszeni zostaliśmy do weryfikować  przyszłe umowy w  zakresie gospodarki odpadami.
Bardzo prosimy o zmianę zapisów projektu umowy gdyż  zgodnie z obowiązującą ustawą z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. 1996 nr 132
poz. 622 z późn. zm odpady komunalne ) muszą zostać odebrane w miejscu wytworzenia
odpadu tj. miejscu, w którym posiłek został skonsumowany, czyli na terenie Zamawiającego.
Pragniemy również  zaznaczyć,  że  zgodnie  z  art.  175 „Kto,  będąc  posiadaczem odpadów,
zleca,  wbrew przepisowi  art.  27  ust.  2,  gospodarowanie  odpadami  podmiotom,  które  nie
uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo
grzywny”.  Kierując się  wspólnym dobrem wnosimy o pozostawienie odpadów po stronie
Zamawiającego, gdyż na jego terenie i tak dochodzi do utylizacji i gospodarki odpadami z
całego obiektu.  

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
W świetle udzielonych odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz wynikający z
zał.  nr  1  do  siwz  –  opis  przedmiotu  zamówienia,  w  części  zatytułowanej:  Dystrybucja
posiłków,  odbiór  naczyń,  odpady –  pkt  10  wymóg  zapewnienia  wózków do dystrybucji
posiłków,  czy  Zamawiający  wymaga  zapewnienia  wózków  bemarowych  na  wszystkie
oddziały  czy  tylko  dla  oddziałów:  wewnętrzny  i  Rehabilitacji  Neurologicznej  i
Ogólnoustrojowej – co sugerować mogą zapisy zał. nr 10 do siwz?

Odp.:  Zamawiający oczekuje wózków tylko dla  Oddziałów Wewnętrznego i  Rehabilitacji
Neurologicznej i ogólnoustrojowej – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Pytanie 3
Czy wózki  bemarowe  które  Wykonawca  zobowiązany  zapewnić  przechodzą  na  własność
Zamawiającego (a jeżeli tak, to w którym momencie realizacji zamówienia) czy też z dniem

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33 720 000,00 



zaprzestania świadczenia usług przez wykonawcę zostaną one jemu zwrócone?

Odp.: Wózki przechodzą na własność Zamawiającego w momencie zakończenia świadczenia
usługi przez Wykonawcę.

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33 720 000,00 


