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Odpowiedzi na pytania 

 

ddoottyycczząąccee  ppoossttęęppoowwaanniiaa  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  oobbeejjmmuujjąącceeggoo  „„OOddbbiióórr,,  ttrraannssppoorrtt  ii  

uunniieesszzkkooddlliiwwiieenniiee  ooddppaaddóóww  mmeeddyycczznnyycchh””,,  ooggłłoosszzoonneeggoo  ww  ttrryybbiiee  pprrzzeettaarrgguu  nniieeooggrraanniicczzoonneeggoo..    

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w SIWZ w rozdziale V ust 3 wymaga: 

3.  Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 

lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że 

a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarowania odpadami 

medycznymi w zakresie zbierania, transportu oraz przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 

14.12.2012r.o odpadach (t.j. Dz.U.2020  poz. 797 z póżn zm.), 

Oraz rozdziale VI ust. 3 SIWZ: 

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarowania odpadami medycznymi w 

zakresie zbierania, transportu oraz przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r.o odpadach 

(t.j. Dz.U.2020  poz. 797 z póżn zm.), 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania między innymi decyzji w zakresie zbierania odpadów. 

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z art. 3.134) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przez 

zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, 

w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i 

niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym 

mowa w pkt 5 lit. B, a tym zajmuje się wytwarzający lub pośrednik, który transportuje odpady do 

firmy utylizującej. Ponadto zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem wytwarzania. Decyzja 

na zbieranie odpadów zakaźnych może być wydana jedynie w szczególnych przypadkach, w celu 

zapewnienia ciągłości odbioru odpadów. W przypadku niektórych firm, które zajmują się transportem 

i unieszkodliwianiem odpadów w swojej instalacji, nie ma obowiązku posiadania decyzji na zbieranie, 

ponieważ odbierane odpady transportowe są bezpośrednio do unieszkodliwiania. W związku z tym 

wnosimy o usunięcie tego wymogu. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający wprowadza nowy  zapis do rozdziału V pkt 3 ppkt 1 lit.a) o brzmieniu: 

posiada aktualne zezwolenie/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym 

zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r.o odpadach (Dz.U.2020  poz. 797 z póżn zm.), 

oraz do rozdziału VI pkt 1 ppkt 1) o brzmieniu: 

aktualne zezwolenie/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem 

zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r.o odpadach (Dz.U.2020  poz. 797 z póżn zm.), 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający w § 8 ust. 2 wzoru umowy wymaga: 

2. Należność za wykonanie usługi wymienione w załączniku nr ....... będzie płatna w terminie 60 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. nie 

Wnosimy o modyfikacje zapisu: 

2. Należność za wykonanie usługi wymienione w załączniku nr ....... będzie płatna w terminie 30 dni 

od daty wystawienia prawidłowej faktury. 

Wnosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że krótszy termin płatności pozwoli Wykonawcy zachować płynność 

finansową. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenie usługi odbioru odpadów systematycznie i w 

cyklu ciągłym a tym samym zmuszony jest do ponoszenia bieżących kosztów tj wynagrodzenie 

pracowników, koszty paliwa transportu jak również do comiesięcznego ponoszenia kosztów 

unieszkodliwiania. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



   

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o dodanie w § 8 zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany 

przez Zamawiającego adres e-mail.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 4 

Zamawiający w § 11 ust. 1 wzoru umowy wymaga: 

1.Ustalone ilości towaru określone niniejszą umową stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec 

zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmiana zapotrzebowania może 

obejmować do 30% ilości przedmiotu umowy wyszczególnionego w załączniku nr ........ 

Wnosimy o modyfikację zapisu: 

1.Ustalone ilości towaru określone niniejszą umową stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec 

zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmiana zapotrzebowania może 

obejmować do +/- 20% ilości przedmiotu umowy wyszczególnionego w załączniku nr ........ 

Zwiększenie zapotrzebowania może nastąpić po wcześniejszej weryfikacji i wyrażeniu zgody ze 

strony Wykonawcy. 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 5 

Zamawiający w § 13 wzoru umowy wymaga: 

1. W przypadku opóźnień w odbiorze odpadów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 7, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 złotych za każdy dzień opóźnienia ponad termin 

określony w § 3 ust. 7.  

3. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona odbioru odpadów Zamawiający 

może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zachowując prawo do 

naliczania kary umownej, o której mowa w ust. 5.  

4. W przypadku nie odebrania odpadów przez Wykonawcę Zamawiający może powierzyć wykonanie 

usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczania kary 

umownej, o której mowa w ust.1. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

6. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 3  w wysokości 30,00 zł. za każdy dzień opóźnienia  w ich 

przedłożeniu, 

7. W wysokości 100 zł. z tytułu stwierdzenia zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę niezgodnie z art. 29. ust. 3a ustawy Pzp, za każdy stwierdzony przypadek 

nieprawidłowego zatrudnienia. 

Wnosimy o modyfikację zapisu: 

1. W przypadku opóźnień w odbiorze odpadów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 0,05 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 7, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy kary umownej w wysokości 15 złotych za każdy dzień opóźnienia ponad termin 

określony w § 3 ust. 7.   

PROSIMY O WERYFIKACJĘ POPRAWNOŚCI PRZYTACZANYCH PARAGRAFÓW. 

W naszej ocenie wkradł się błąd,  nie ma w umowie § 3 ust. 7 

3. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona odbioru odpadów Zamawiający 

może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zachowując prawo do 

naliczania kary umownej, o której mowa w ust. 5.  

Wnosimy o usunięcie pkt3. W przypadku braku odbioru w wyznaczonym terminie Zamawiający 

powinien zgłosić reklamację z wyznaczeniem terminu 48godz na usunięcie uchybień. 



   

4. W przypadku nie odebrania odpadów zgłaszanych przez Zamawiającego na podstawie reklamacji 

w wyznaczonym Wykonawcy 48 godz. Terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie usługi 

osobie trzeciej a kosztem różnicy w wykonaniu usług obciąży Wykonawcę. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2% niezrealizowanej 

wartości umowy brutto. 

6. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w § 7 ust. 3  w wysokości 20,00 zł. za każdy dzień opóźnienia  w ich 

przedłożeniu, 

PROSIMY O WERYFIKACJĘ POPRAWNOŚCI PRZYTACZANYCH PARAGRAFÓW. 

W naszej ocenie wkradł się błąd. 
7. W wysokości 100 zł. z tytułu stwierdzenia zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę niezgodnie z art. 29. ust. 3a ustawy Pzp, za każdy stwierdzony przypadek 

nieprawidłowego zatrudnienia. 

Wnosimy o usunięcie pkt 7. Zamawiający ma już prawo na nałożenia kary na Wykonawcę dot. 

osób zatrudnionych na umowę o pracę.  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający  wprowadza zmiany do § 13, który otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadku opóźnień w odbiorze odpadów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 2, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 złotych za każdy dzień opóźnienia . 

3. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona odbioru odpadów Zamawiający 

może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zachowując prawo do 

naliczania kary umownej, o której mowa w ust. 5.  

4. W przypadku nie odebrania odpadów przez Wykonawcę Zamawiający może powierzyć 

wykonanie usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem prawa do 

naliczania kary umownej, o której mowa w ust.1. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

6. W wysokości 100 zł. z tytułu stwierdzenia zatrudnienia osób przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę niezgodnie z art. 29. ust. 3a ustawy Pzp, za każdy stwierdzony przypadek 

nieprawidłowego zatrudnienia. 

 

Ponadto § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Brak przedłożenia żądanych dokumentów przez Wykonawcę lub Podwykonawcę skutkować będzie 

nałożeniem kary umownej, o której mowa w § 13  ust. 2. 

 

Pytanie nr 6 

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) lub braku możliwości ich magazynowania o czym Wykonawca poinformuje 

na piśmie Zamawiającego.”  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 7 

PPrroossiimmyy  oo  ddooddaanniiee  zzaappiissuu  ddoo  uummoowwyy::  

  „„WWyykkoonnaawwccyy  pprrzzyyssłłuugguujjee  pprraawwoo  ddoo  wwssttrrzzyymmaanniiaa  ssiięę  zzee  śśwwiiaaddcczzeenniieemm  uussłłuugg  oobbjjęęttyycchh  uummoowwąą  bbeezz  

kkoonnsseekkwweennccjjii  nnaalliicczzeenniiaa  kkaarr,,  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  jjeeżżeellii  ZZaammaawwiiaajjąąccyy  ooppóóźźnniiaa  ssiięę  uurreegguulloowwaanniieemm  ppłłaattnnoośśccii  

ffaakkttuurr  VVAATT  oo  ccoo  nnaajjmmnniieejj  6600  ddnnii..  

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

  



   

PPyyttaanniiee  nnrr  88::  

PPrroossiimmyy  oo  ddooddaanniiee  zzaappiissuu  ddoo  uummoowwyy::  

„„KKaażżddaa  zzee  ssttrroonn  jjeesstt  uupprraawwnniioonnaa  ddoo  rroozzwwiiąązzaanniiaa  nniinniieejjsszzeejj  uummoowwyy  zz  zzaacchhoowwaanniieemm  33  mmiieessiięęcczznneeggoo  

ookkrreessuu  wwyyppoowwiieeddzzeenniiaa  bbeezz  kkoonnsseekkwweennccjjii  nnaalliicczzeenniiaa  kkaarr””        

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

PPyyttaanniiee  nnrr  99::  

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

 „Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 5200 kg w 

skali miesiąca co daje maksymalnie  1300 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 instalacji. 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 brzmi: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie nr 10: 

Czy istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych ze wskazanych punktów samochodem 

ciężarowym o ładowności powyżej 3,5t ? 

Odpowiedź brzmi: 

Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów medycznych ze wskazanych punktów 

samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,5 t przy uwzględnieniu przez Wykonawcę stosunku 

wielkości pojazdu do  szerokości dróg wewnętrznych i wielkości miejsc postojowych. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4a i 6 oraz w nawiązaniu do art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do 14 grudnia 2020 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia 2020 r. o godz. 

09:30, natomiast miejsce otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 


