Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl

www.wss2.pl
BZP.38.383-16.2.20

Jastrzębie – Zdrój, 15 maja 2020r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Monitorowane zwalczanie
szkodników oraz przeprowadzanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w Szpitalu”
(BZP.38.383-16.20).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 236/2020 z dnia 20.12.2019r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na monitorowane zwalczanie szkodników oraz przeprowadzanie
dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w Szpitalu, Nr sprawy BZP.38.383-16.20, wnioskuję o wyłączenie
wymagania w stosunku do oferenta kryterium uczestnictwa:
- przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji,
i Deratyzacji.
I zastąpienie tego kryterium wymaganiem posiadania:
1. Certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i stosowanie normy: EN-16366
2. Decyzji na zbieranie i transport odpadów kat I, wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dla
firmy oraz pojazdu.
UZASADNIENIE
Posiadanie w/w certyfikatów świadczy o spełnianiu warunków firmy DDD w zakresie odpowiedniej
gospodarki odpadami, postępowania ze środkami chemicznymi (magazynowanie, transport itp.) oraz
możliwościami właściwego świadczenia usług w zakresie HACCP i innych norm jakościowych.
Certyfikat EN- 16366 jest wydawany przez niezależną jednostkę certyfikującą a Decyzja o transporcie
i zbieraniu odpadów przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną.
Warunek przynależności do Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji,
i Deratyzacji nie może być uznany jako kryterium dopuszczające do udziału w Postępowaniu ze
względu na fakt, iż każdy podmiot gospodarczy ma prawo przynależenia do Stowarzyszenia, pod
warunkiem, że opłaci składki. Podmioty stowarzyszone nie są poddawane żadnym kontrolom w
związku z faktem przynależności do Stowarzyszenia, a co za tym idzie nie mogą być wiarygodne tylko
ze względu na fakt członkostwa w nim.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.
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