
Nr sprawy: 55/PNE/SW/2021                    Sosnowiec, 07.02.2022r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Usługa odbioru wraz  z załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów medycznych zakaź-
nych i niebezpiecznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w
Sosnowcu.”

Zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj
Dz.U. z 2021r., poz. 1129), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Zestaw nr 1
Pytanie 1
dot. § 4 pkt 9
Proszę o zmianę   § 4 pkt 9   i  zapis o następującej treści:

9.W przypadku zaległości płatniczych wymagalnych przez  Zamawiającego wobec Wykonawcy trwają-

cej więcej niż 90 dni Wykonawca może zawiesić realizację umowy, o ile zostanie poprzedzone pisem-

nym wezwaniem do uregulowania zobowiązań.

Treść   zapisu  w   pkt  6  daje  Wykonawcy  gwarancje  na  rzetelne  wykonywanie  usługi  transportu  i
unieszkodliwienia odpadów, oraz pewność zapłaty Wykonawcy za rzetelne wykonywanie usługi trans-
portu i unieszkodliwienia odpadów . Proszę mieć na względzie że ciągłość płynności finansowej firmy
jest bardzo ważnym elementem  kontynuowała  jej działalności.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 2
dot. §5  pkt 11
Proszę o zmianę treści  w §5  pkt 11 na treść:

11.Po dokonaniu załadunku odpadów oraz potwierdzeniu wagi odpadów Zamawiający zobowiąza-

ny jest wypełnić i podpisać „dokument przewozowy” (podlegający przepisom ADR), podpisany

również ze strony Wykonawcę.

W dotychczasowej praktyce odbioru odpadów Zamawiający wystawia dokument przewozowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3
dot. §5  pkt 10
Proszę o dodanie w §5  pkt 10 dodatkowej treści:

10. Waga odpadów będzie ustalana w siedzibie Zamawiającego i potwierdzana każdorazowo przy 

odbiorze odpadów przez Strony. Potwierdzenie wagi odpadów następować będzie za pomocą:

a) Kart przekazania odpadów w systemie BDO

b) Harmonogramu odbioru odpadów – załącznik nr 2 do niniejszej umowy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 4
dot. §5  pkt 10
Firma XXX zwraca się z prośbą o zmianę w SWZ warunków technicznych i zawodowych. Wyko-

nawca żąda 3 usług po 800 000 zł brutto. Prosimy o zmniejszenie do 2 usług po 800 000 zł brutto. 

Rzadko się zdarza by placówki podpisywały długoterminowe umowy z czego wynika również 

wartość umowy. 

Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.  

Zestaw nr 2
Pytanie 1
dot. §5 pkt 12
Proszę o wykreślenie w projekcie umowy §5 pkt 12.

22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579). W następstwie tego z dniem 6 wrze-
śnia 2019 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019.701) o odpadach.
Uchylony zostanie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tym samym zniesiony 
zostanie obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpa-
dów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU).
Uchylony zostanie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym po-
twierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami na następnego 
posiadacza odpadów jest dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycz-
nych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU).
Zatem ostatni dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych/wetery-
naryjnych (DPU) jesteśmy zobowiązani wystawić dla odpadów unieszkodliwionych do dnia 5 września 
2019r.
Odpowiedź:   Zamawiający dokonał zmiany.  

Pytanie 2
dot. §10 pkt 1 a)
Proszę o zmianę w projekcie umowy §10 pkt 1 a).

Wymienione ISO nie obowiązuje 
Odpowiedź:   Zamawiający dokonał zmiany.  

Zestaw nr 3

Pytanie 1
dot. § 5 ust 4
Zamawiający w Projekcie umowy § 5 ust 4. wskazał:
W sytuacjach wyjątkowych (np. jednostkowe sytuacje zagrożenia, epidemia) Wykonawca

zobowiązany jest do odebrania odpadów w ciągu 8 godzin przed uprzednio określonym

terminem realizacji usługi) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu odbioru ze strony

Zamawiającego potwierdzonym mailem. 

Prosimy o wskazanie ile dodatkowych odbiorów na wezwanie było zrealizowanych przez dotychczasowego
Wykonawcę o okresie ostatnich 12 miesięcy. Czy w tym okresie zlecany był również odbiór w soboty czy
niedziele?

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji § 5 ust 4, na:
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W sytuacjach wyjątkowych (np. jednostkowe sytuacje zagrożenia, epidemia) Wykonawca zobowiązany jest
do odebrania odpadów w ciągu 12 godzin roboczych przed uprzednio określonym terminem realizacji usłu-
gi) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu odbioru ze strony Zamawiającego potwierdzonym mailem, naj-
później do godz 13.00 w dni robocze. 

Odpowiedź: W okresie 12 miesięcy nie było żadnych dodatkowych odbiorów na wezwanie reali-
zowanych przez obecnego Wykonawcę. W tym okresie nie było również odbiorów w soboty i
niedziele.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

Pytanie 2
dot. § 5 ust 7
Zamawiający w Projekcie umowy § 5 ust 7. wskazał:
W przypadku konieczności zwiększenia częstotliwości realizacji usługi (która jest uzasadniona potrzebami

Zamawiającego), Wykonawca zobowiąże się do realizacji usługi z częstotliwością większą niż wskazana w

ust. 3 niniejszego paragrafu. Czas wykonania tej usługi nie może przekroczyć 24 godzin od momentu prze-

kazania zgłoszenia przez Zamawiającego.

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na:
W przypadku konieczności zwiększenia częstotliwości realizacji usługi (która jest uzasadniona potrzebami

Zamawiającego), po wcześniejszej weryfikacji i za Zgodą Wykonawcy, Wykonawca zobowiąże się do reali-

zacji  usługi z częstotliwością większą niż wskazana w ust. 3 niniejszego paragrafu. Czas wykonania tej

usługi nie może przekroczyć 24 godzin roboczych od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiają-

cego.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Wykonawca składając ofertę musi skalkulować wszystkie koszty związane z
obsługą i realizacją umowy. Każdorazowa zmiana postanowień umowy w tym zmiana częstotliwości odbio-
ru znacząco wpływa na koszty jakie Wykonawca będzie musiał ponosić. W związku z powyższym wnosimy
o przyjęcie powyższej modyfikacji co pozwoli Wykonawcy na rzetelną weryfikację możliwości wykonania
dodatkowej usługi w ramach kontraktu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3
dot. § 5 ust 9a
Zamawiający w Projekcie umowy § 5 ust 9a. wymaga:
podstawienia czystych (umytych, zdezynfekowanych i sprawnych technicznie) kontenerów

jezdnych – na odpady medyczne oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami

z zamykaną uchylną pokrywą. Nie dopuszcza się mycia kontenerów na terenie szpitala

Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia i środków do mycia i

dezynfekcji kontenerów. Ilości i wymiary kontenerów będą ustalane z Wykonawcą na etapie

realizacji umowy na świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów

medycznych (w zależności od rodzaju posiadanych przez Wykonawcę kontenerów,

uwzględniając również parametry-wielkość magazynu odpadów medycznych),

Prosimy o podanie ilości sztuk i rodzaju (np. pojemność 1100L, 770L, 660L) wymaganych kontenerów jakie
Wykonawca ma zagwarantować na każdorazowy odbiór odpadów.

Powyższa informacja jest niezbędna Wykonawcy do oszacowania kosztów kontenerów.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch kontenerów o pojemności 660 l., z zamykaną klapą
na kółkach.

Pytanie 4
dot. § 5 ust 9e
Zamawiający w Projekcie umowy § 5 ust 9e. wymaga:
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dostarczenia/posiadania przy każdorazowym odbiorze odpadów do siedziby Zamawiającego

(pod groźbą braku odbioru odpadów od Zamawiającego z winy Wykonawcy) wagi z aktualną jej legalizacją,

celem prowadzenia ewidencji odpadów. Legalizacja musi być ważna i aktualizowana przez cały okres reali-

zacji usługi. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wagi w odpowiednim stanie technicznym oraz po-

noszenia kosztów jej ewentualnych napraw.

Prosimy o podanie parametrów oraz wymiarów wagi jaką Wykonawca na dostarczyć Zamawiającemu.
Odpowiedź:     Zamawiający nie  narzuca Wykonawcy posiadania określonego rodzaju wagi  o  
konkretnych parametrach i wymiarach. Zamawiający dopuszcza pełną dowolność w tym zakre-
sie.
W awaryjnych sytuacjach Zamawiający dysponuje własną wagą towarową WP 200 pełno uchyl-
ną z legalizacją do 2023 r. do 200 kg udźwigu.

Pytanie 5
dot. § 5 ust 9p
Zamawiający w Projekcie umowy § 5 ust 9p. wymaga:
pozostawienia miejsca, z którego odbiera odpady w czystości i należytym porządku

(np. sprzątając pozostałości z ew. rozerwanych worków).

Wnosimy o usunięcie powyższego zapisu lub przyjęcie modyfikacji na:
pozostawienia miejsca, z którego odbiera odpady w czystości i należytym porządku

(np. sprzątając pozostałości z ew. rozerwanych w trakcie z winy Wykonawcy worków ).

Pragniemy zwrócić uwagę, że realizacja odbioru odpadów ma odbywać się poprzez wymianę pełnych kon-
tenerów zbiorczych na puste. W związku z powyższym nie ma możliwości by w trakcie odbioru doszło do
zanieczyszczenia miejsca magazynowego. Dodatkowo wskazujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami to Wytwórca odpadów zobo-
wiązany jest do prawidłowego pakowania odpadów medycznych w momencie i wytworzenia w opakowania
jednorazowego użytku wytrzymałe na rozerwanie czy rozlanie.
Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

Pytanie 6
dot. § 5 ust 12
Zamawiający w Projekcie umowy § 5 ust 12. wymaga:

Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z art. 95 ust. 4 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., do co-

miesięcznego potwierdzania unieszkodliwiania odpadów odebranych od Zamawiającego przez termiczne

przekształcanie, wydając stosowny dokument potwierdzający unieszkodliwienie. Dokument musi zostać do-

starczony nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy do-

kument dotyczy.

Pragniemy zwrócić uwagę, że z dn. 22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmia-
nie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowa-
dziła 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 zapisu
Odpowiedź:    Zamawiający dokonał modyfikacji.  

Pytanie 7
dot. § 7 ust 3
Zamawiający w Projekcie umowy § 7 ust 3. wskazał:
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W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się

zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 1% maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, za każdy dzień zwłoki, w razie niezrealizowania usługi w terminach określonych w §5

niniejszej umowy,

b) w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) w wysokości 1% maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, w przypadku:

  pozostawienia nieuporządkowanego magazynu odpadów po ich odbiorze,

  przysłania środka transportu bez wagi,

  braku zapewnienia odbioru odpadów wyspecjalizowanym środkiem transportu zgodnie

z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem

zamówienia, niepowodującego zagrożeń oraz uciążliwości dla środowiska,

spełniającego wymogi Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów

niebezpiecznych.

- za każdy przypadek naruszenia.

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się

zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,02 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, za każdy dzień zwłoki, w razie niezrealizowania usługi w terminach określonych w §5

niniejszej umowy,

b) w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) w wysokości 0,02 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, w przypadku:

  pozostawienia nieuporządkowanego magazynu odpadów po ich odbiorze,

  przysłania środka transportu bez wagi,

  braku zapewnienia odbioru odpadów wyspecjalizowanym środkiem transportu zgodnie

z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem

zamówienia, niepowodującego zagrożeń oraz uciążliwości dla środowiska,

spełniającego wymogi Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów

niebezpiecznych.

- za każdy przypadek naruszenia.

Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość ewentualnych kar musi być
adekwatna i proporcjonalna do wartości popełnionego uchybienia.
Jednocześnie  informujemy że Wykonawca musi  szacować ryzyko nałożenia  ewentualnej  kary  nawet  w
przypadku uchybień niezależnych od Wykonawcy (kolizja drogowa, awaria samochodu). Przyjęcie powyż-
szej modyfikacji korzystnie wpłynie na ostateczną ofertę a tym samym na większe korzyści dla Zamawiają-
cego.  
Odpowiedź:   Zamawiajacy nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informu  -  
je, że wprowadza do umowy następującą modyfikację:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się

zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, za każdy dzień zwłoki, w razie niezrealizowania usługi w terminach określonych w §5
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niniejszej umowy,

b) w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) w wysokości 0,2 % maksymalnej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 2 ust.

1, w przypadku:

    pozostawienia nieuporządkowanego magazynu odpadów po ich odbiorze,  

    przysłania środka transportu bez wagi,  

    braku zapewnienia odbioru odpadów wyspecjalizowanym środkiem transportu zgodnie  

z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem

zamówienia, niepowodującego zagrożeń oraz uciążliwości dla środowiska,

spełniającego wymogi Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów

niebezpiecznych.

- za każdy przypadek naruszenia.

Pytanie 8
dot. OPZ
Prosimy o udzielenie informacji czy istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych z Miejsca wskazane-
go przez Zamawiającego samochodem ciężarowym o ładowności pow. 3,5 tony.
Odpowiedź:   Istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych z miejsca wskazanego przez Za  -  
mawiającego samochodem ciężarowym o  ładowności  powyżej  3,5  tony,  jednak  pojazd  nie
może mieć więcej niż 4,40 metra wysokości.

Zestaw nr 4
Pytanie 1
dot. SWZ
W celu potwierdzenia, że oferowana usługa spełnia wymagania określone w SWZ:
a) Zaświadczenie / dokument równoważny wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, z treści którego wynikać będzie, że spalarnia w której Wykonawca będzie unieszkodliwiał
wytworzone przez Zamawiającego odpady medyczne objęte przedmiotowy zamówieniem, jest
eksploatowana i działa zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności jest ważna decyzja wydana przez Marszał-
ka Województwa
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w SWZ.  

   Zestaw nr 5
Pytanie 1
dot. SWZ
Prosimy o dodanie w umowie § 4 pkt 9 zapisu o następującej treści:
9.W przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego wobec Wykonawcy wynoszących 60 dni od ter-
minu płatności ustalonego w umowie, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego uzgodnienia, 
sporządzenia i podpisania z Wykonawcą porozumienia określającego sposób spłaty zadłużenia.
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę.  
                             

Dyrektor ds. Ekonomicznych 
i Zarządzania Majątkiem
Łukasz Dolata
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