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DZP.26.44.5.2020 

 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na 

,,Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. (nr sprawy 44/2020) 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie 

niniejszego postępowania przetargowego, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

 

Pytanie nr 1: 

W rozdziale I SIWZ pkt 2 ust. 2.2 SIWZ oraz w §4 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający 

określił że: 

2) Odbiór opadów medycznych i organicznych będzie realizowany przez Wykonawcę co 24 

godziny, najpóźniej do godz. 10.00. Jeżeli w tym okresie temperatura powietrza będzie 

przekraczała 25°C to odbiór odpadów o kodach 18 01 01-18 01 03 będzie się odbywał co 24 

godziny również w dni ustawowo wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta.” 

Ponieważ obowiązujące przepisy dotyczące odpadów medycznych dopuszczają ich 

magazynowanie do 72 godziny, proponujemy zmianę częstotliwości odbioru odpadów na 3 

razy w tygodniu w dni robocze.  

Dla większości firm świadczących usługi odbioru odpadów medycznych sobota i niedziele są 

dniami wolnymi od pracy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisem w § 7 pkt 3 wzoru umowy 

 „Wykonawca zobowiązuje się przy każdorazowym odbiorze odpadów do wypełnienia 

Protokołu odbioru” 

Informujemy, że jedynym dokumentem, w przypadku odbioru odpadów, wymaganym 

przepisami prawa, jest „karta przekazania odpadu”. 

W związku z uruchomieniem platformy BDO, od 01.01.2020 roku dokumenty potwierdzające 

odbiór odpadów (KPO) powinny być generowane  w wersji elektronicznej. Również ich 

potwierdzanie (transportu i unieszkodliwienia) odbywa się za pośrednictwem platformy.  

Nie ma więc obowiązku wystawiania dodatkowych dokumentów. 

Prosimy o rezygnację z każdorazowego wystawiania Protokołu odbioru. Wszystkie 

niezbędne dokumenty będą generowane i dostępne na platformie BDO. 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §7 pkt  3 i 5 oraz  §4 pkt 

8, a także modyfikację § 6 pkt 2 w następujący sposób: 

„Podstawę do wystawienia faktury stanowią Karty przekazania odpadu, generowana 

i potwierdzana zgodnie z obowiązującymi przepisami”.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 3: 

Zgodnie z zapisem w § 8 pkt 3 ust. 3 i 4 wzoru umowy 

„3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

…3) dostarczania i użyczenia bezpłatnie Zamawiającemu pustych, czystych (nowych), 

jednorazowych pojemników o pojemnościach 30 litrów w ilości ok. 20 szt. i 60 litrów w ilości 

ok. 20 szt. w każdym miesiącu obowiązywania umowy, tj. w ilościach niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na mycie pojemników na 

terenie Szpitala Czerniakowskiego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zapewnia 

pomieszczenia i środków do mycia i dezynfekcji pojemników; 

4) uzupełniania zużytych pojemników na pisemne zamówienie Zamawiającego w zależności 

od potrzeb.” 

Ponieważ wykonawcy, którzy zajmują się unieszkodliwianiem odpadów medycznych 

zazwyczaj sami nie są producentami opakowań na odpady medyczne, prosimy o odstąpienie 

od wymogu dostarczania tego typu pojemników. Zamawiający mógłby we własnym zakresie 

zakupić tego rodzaju opakowania bezpośrednio od podmiotów, które są ich producentami, 

co znacznie obniżyłoby koszty, a tym samym cenę za odbiór i unieszkodliwienie odpadów. 

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie cytowanego zapisu ze wzoru umowy oraz 

o wykreślenie z umowy § 8 pkt 4, a także kary o której mowa w §9 pkt 2 ust. 4). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4: 

Zgodnie z zapisem w § 8 pkt 3 ust. 9) wzoru umowy wykonawca zobowiązuje się do 

przeprowadzenia na swój koszt szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 

gromadzenia, transportu wewnętrznego i składowania odpadów. 

Informujemy, że Wykonawcy świadczący usługi odbioru odpadów medycznych nie są 

instytucjami uprawnionymi do prowadzenia tego typu szkoleń. Poza tym zakres czynności, 

o których mowa powyżej nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Rola Wykonawcy zaczyna 

się dopiero od momentu przekazania odpadów. Właściwe przygotowanie odpadów leży 

w obowiązku  Zamawiającego i powinno odbywać się zgodnie z procedurą wewnętrzną, 

której Wykonawca nie musi znać. 

Prosimy o odstąpienie od wymogu przeszkolenia pracowników Zamawiającego i wykreślenie 

punktu 3 ust. 9) z §8 wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 5: 

W §9 wzoru umowy zamawiający określił kary umowne. Prosimy o modyfikacje kar 

o których mowa w punkcie 2) niniejszego paragrafu w następujący sposób: 

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 
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1) 100 zł brutto za nie wykonanie w pełnym zakresie odbioru odpadów medycznych, za każdy 

opuszczony dzień w wykonaniu usługi; 

2) 2 % niezrealizowanej części zamówienia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, 

za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

3) 2 % niezrealizowanej części zamówienia  brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego.” 

Zaproponowane przez Zamawiającego kary nie są proporcjonalne do przewinienia i do 

ewentualnych strat na jakie Zamawiający byłby narażony w przypadkach, o których mowa w 

§9 wzoru umowy.  

Należy zauważyć, że żądanie wysokich kar umownych może okazać się niekorzystne nie 

tylko dla Wykonawców, ale również dla samego Zamawiającego, gdyż może zniechęcić do 

składania ofert i stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się 

o uzyskanie zamówienia, a to z kolei wpływa na konkurencyjność składanych ofert.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 6: 

Proponujemy dodanie w §4 wzoru umowy punktu 8, o następującej treści: 

„8. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w §6 pkt 6 wzoru umowy w następujący sposób: 

„6. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej lub zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w wersji elektronicznej (e-faktura) i prześle pocztą elektroniczną na adres: 

sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 8: 

Zgodnie z zapisem w rozdziale II SIWZ (pkt 2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień, jeżeli posiada 

aktualne decyzje na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane 

w drodze decyzji.  

Zgodnie z definicją zbieraniem jest gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsca 

przetwarzania … oraz tymczasowe magazynowanie odpadów o którym mowa w pkt 5 lit b 

Art. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., czyli tymczasowe magazynowanie 

odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. 

Zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 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.  

mailto:sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
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Firmy posiadające i eksploatujące spalarnie odpadów medycznych świadczą usługi transportu 

odpadów bezpośrednio do miejsca unieszkodliwienia. W związku z tym nie mają obowiązku 

posiadania decyzji na zbieranie, a jedynie decyzję na transport (lub wpis do rejestru, o którym 

mowa w rozdziale 2 Dział II ustawy o odpadach) i na unieszkodliwianie odpadów. 

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania decyzji na 

zbieranie przez wszystkich oferentów, a żądanie jej tylko w przypadku, gdy decyzja jest 

wymagana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

Zmodyfikowany SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy znajduje się do 

pobrania na stronie internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), 

 

 

 
Zatwierdzam: 

Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 

http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl/

