
   

                              
   

DZP 2374/1/2022                  Głuchołazy, 11.01.2022r. 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Dotyczy postępowania: „Systematyczny odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych, w tym zakaźnych 

odpadów medycznych niebezpiecznych”  

 
 Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:  

 
 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w SWZ w rozdziale II ust. 3.3 pkt. 1) wskazuje jako jeden z kodów do odbioru kod 19 08 01 (skratki).  
W związku z obowiązującymi przepisami prawa zakaźne odpady medyczne i inne pochodzące z gr 18 ze względu na ich właściwości 
epidemiologiczne zgodnie z obowiązującym prawem powinno poddawać się ich termicznemu unieszkodliwianiu metoda D10 w 
dostosowanych do tego procesu spalarniach. 
Ze względu, że Zamawiający wykazał również w jednym pakiecie z gr 18 odpady o kodzie 19 08 01 należące do odpadów 
skratkowych, które poddaje się innemu procesowi unieszkodliwiania, wnosimy zatem o wyodrębnienie w/w odpadów do osobnego 
pakietu nr 2. 
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu. 

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w SWZ w rozdziale II ust. 3.3 pkt. 2a) oraz wzorze umowy § 4 ust. 2 wskazuje: 
 a) odbiór odpadów z SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach- Odpady będą gromadzone selektywnie w 
pojemnikach i workach foliowych jednorazowego użytku. Zamawiający przewiduje, że odbiór odpadów przez wykonawcę będzie 
dokonywany w dni robocze 3 razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 7:30 i 14:00 i doraźnie w dodatkowy 
dzień, wyznaczany w razie konieczności przez Dział Administracyjno - Gospodarczy - Szpitala w uzgodnieniu z Wykonawcą. W 
przypadku konieczności dodatkowego odbioru odpadów, winien on nastąpić nie później, niż w następnym dniu roboczym po 
zgłoszeniu telefonicznym lub faksowym 
oraz 
2. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę w dni robocze 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek w godzinach   

od 7 30  do 14 00  i doraźnie  w dodatkowy dzień wyznaczany w razie konieczności  przez Dział Administracyjno -Gospodarczy 
Zamawiającego  po uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku  konieczności  dodatkowego odbioru odpadów, winien on nastąpić 
nie później , niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym lub faksem 
Wnosimy o modyfikację zapisu: 

a) odbiór odpadów z SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach- Odpady będą gromadzone selektywnie w 
pojemnikach i workach foliowych jednorazowego użytku. Zamawiający przewiduje, że odbiór odpadów przez wykonawcę będzie 
dokonywany w dni robocze 3 razy w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 7:30 i 14:00 i doraźnie w dodatkowy 
dzień, wyznaczany w razie konieczności przez Dział Administracyjno - Gospodarczy - Szpitala i potwierdzony przez Wykonawcę po 
weryfikacji możliwości dodatkowego odbioru.  
Oraz 
2. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę w dni robocze 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek w godzinach  
od 7 30  do 14 00  i doraźnie  w dodatkowy dzień wyznaczany w razie konieczności  przez Dział Administracyjno-Gospodarczy 
Zamawiającego  i potwierdzony przez Wykonawcę po weryfikacji możliwości dodatkowego odbioru.  
Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy SWZ w tym miejscu. 

 

Pytanie nr 3: 

Zamawiający w SWZ w rozdziale VI ust. 1 pkt. a) wskazuje: 
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a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu, odbioru i unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego objętych zamówieniem w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody odpadów 

stanowiące przedmiot zamówienia; 

Zgodnie z treścią SWZ wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia między innymi zezwolenia w zakresie transportu odpadów. 

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z ustawą o odpadach każdy podmiot, który gospodaruje odpadami zobowiązany jest do uzyskania 

numeru rejestrowego BDO, również w zakresie transportu odpadów. Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach zezwolenia na 

transport zachowują ważność do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy o odpadach, czyli do 24.07.2018 r. To oznacza, że na dzień dzisiejszy wszystkie podmioty powinny posiadać numer 

rejestrowy BDO, również w zakresie transportu jeśli go dokonują. Jest to warunek niezbędny do prowadzenia tego typu 

działalności. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o zmianę zapisu i żądanie od wykonawców złożenia w zakresie transportu – 

dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do odpow iedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego. 

Odpowiedź. Zgodnie z modyfikacją SWZ. 
 

Pytanie nr 4: 

Zamawiający we wzorze umowy w § 4 ust. 3 wskazuje: 
3. Każdorazowy odbiór odpadów będzie potwierdzony na karcie przekazania odpadów w systemie BDO, zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, co miesiąc dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie każdej partii odpadów medycznych zakaźnych  oraz  pozostałych odpadów medycznych 

wymagających unieszkodliwienia 

Dnia 22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła również zmiany w ustawie o odpadach, a mianowicie usunął zapisy art. 95 

ust 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofał się z konieczności sporządzania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie 

odpadów zakaźnych. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w zapisu Projektu umowy.  

Odpowiedź. Zgodnie z modyfikacją SWZ. 
 

Pytanie nr 5: 

Zamawiający we wzorze umowy w § 6 ust. 1 i 4 wskazuje: 
1. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu  odbioru odpadów, Zamawiający może nałożyć  na Wykonawcę karę 
umowną w wysokości 2% wartości nieodebranej partii odpadów za każdy dzień zwłoki.  
4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy.  
Wnosimy o modyfikację zapisu: 
1. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu  odbioru odpadów, Zamawiający może nałożyć  na Wykonawcę karę 

umowną w wysokości 1% wartości nieodebranej partii odpadów za każdy dzień zwłoki.  
4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary w wysokości 5% wartości niezrealizowanej umowy.  
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 6: 

Zamawiający we wzorze umowy w § 9 ust. 2 a) wskazuje: 
2. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają zmianę okresu obowiązywania umowy w przypadku gdy:  
a) Wartość usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy jest mniejsza od wartości określonych 
w § 2. ust.2 umowy . Okres ten zostanie wydłużony do czasu osiągniecia wartości określonych w umowie, jednak nie dłużej niż 
do 24  miesięcy od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy. 
Wnosimy o modyfikację zapisu: 

a) Wartość usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy jest mniejsza od wartości  określonych 
w § 2. ust.2 umowy . Okres ten zostanie wydłużony do czasu osiągniecia wartości określonych w umowie, jednak nie dłużej niż 
do 24  miesięcy od dnia rozpoczęcia obowiązywania umowy. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy wymaga wcześniejszej 
weryfikacji możliwości i zgody Wykonawcy. 
Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z modyfikacją SWZ. 
 



   

                              
   

Pytanie nr 7: 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do tymczasowego max. 14 dniowego zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych 

bez konsekwencji naliczenia kar w przypadku braku możliwości dalszego ich unieszkodliwiania (np. z powodu awarii bądź postoju  

instalacji do termicznego przekształcania odpadów) o czym wykonawca poinformuje na piśmie zamawiającego.” 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 8: 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w 

przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni” 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 9: 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie FV w formie .pdf na podany adres e-mail. 

Odpowiedź. Zgodnie z modyfikacją SWZ. 
 
 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia bez 

konsekwencji naliczenia kar” 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 11: 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 3500 kg w skali miesiąca co daje 

maksymalnie 875 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość mogą być odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za 

zgodą Wykonawcy wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.” 

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający z możliwości technicznych insta lacji. Dodatkowo 

wskazujemy, że ograniczenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania 

logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdatnych do realizacji usług środków transportujących.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 

 

 

 Z poważaniem  

 

        Kierownik Zamawiającego  

       
       


