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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

PCZ/ZP/300/2022 

Dotyczy: „Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z 

o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/7/2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 z poźn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji 

zapisów ogłoszenia i SWZ dotyczące postępowania pn. „Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 

wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

 

Pytanie 1. W punkcie 4 Działu III SWZ Zamawiający zaznaczył, że świadczenie usługi unieszkodliwiania odpadów ma się 

odbywać zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach. Jednakże Zamawiający wprowadził również zapis o treści „lub innego 

jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia jest mniejsza niż odległość do 

miejsca unieszkodliwiania położnego na obszarze woj. łódzkiego (dotyczy to również sytuacji, gdy istniejące 

instalacje nie posiadają wystarczających moc przerobowych do unieszkodliwienia wszystkich wytworzonych 

zakaźnych odpadów medycznych na ternie województwa, bądź instalacje te nie zapewniają ciągłości odbioru 

zakaźnych odpadów medycznych, np. z powodu remontów, awarii, itp.).” Zapis ten wprowadza w błąd, ponieważ 

sugeruje, że odpady mają być unieszkodliwiane na terenie albo woj. łódzkiego albo w miejscu najbliższym miejsca 

wytworzenia. A zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, taka możliwość jest tylko w przypadku braku instalacji na 

terenie województwa lub braku wolnych mocy przerobowych. 

W związku z tym prosimy o zmianę zacytowanego zapisu na następujący: „Dopuszcza się unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, 

na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania 

tych odpadów na obszarze danego województwa lub, gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy 

przerobowych.” 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

4. Wykonawca będzie świadczył usługę z uwzględnieniem art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

2019, poz. 701 z późn. zm.), który definiuje „zasadę bliskości”. Zgodnie z zasadą bliskości zakazuje się poddawania 

unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza obszarem 

województwa, na terenie, którego zostały wytworzone. 

5.Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na 

obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku 

braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub, gdy istniejące instalacje 

nie mają wolnych mocy przerobowych. 

 

Pytanie 2. Zgodnie z zapisem w punkcie 1.2.2 Działu V oraz punkcie 3.3. Działu VI SWZ Zamawiający wymaga decyzji na 

zbieranie odpadów. Pragniemy zauważyć, iż nie wszystkie podmioty zajmujące się odpadami są zobowiązane do 

posiadania decyzji na zbieranie, ponieważ ich nie zbierają. Część firm transportuje odpady bezpośrednio do miejsca 

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

przypadku odpadów zakaźnych, które również są przedmiotem zamówienia zakazuje się ich zbierania poza miejscem 

wytwarzania. Decyzja na zbieranie odpadów zakaźnych może być wydana jedynie w szczególnych przypadkach, w 

celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów, a taki przypadek nie występuje we wszystkich firmach. W związku z 

powyższym wnosimy o modyfikację zapisów w taki sposób, aby obowiązek posiadania decyzji na zbieranie był 

wymagany tylko w przypadku podmiotów zobowiązanych do jej posiadania 
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Odpowiedź: Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia. W 

rozdziale V – 1 -  1.2.2 oraz rozdziale VI – 3 – 3.3 Zamawiający dodaje: „jeżeli dotyczy, w przypadku jeżeli podmiot 

składający ofertę nie ma obowiązku posiadania w/w zezwolenia/decyzji Zamawiający wymaga złożenia stosownego 

oświadczenia.”   
 

Pytanie 3. Zgodnie z zapisem w punkcie 3.4. Działu VI SWZ Zamawiający wymaga zezwolenia/decyzji na prowadzenie instalacji. 

Pragniemy zauważyć, iż nie wydaje się decyzji na prowadzenie instalacji innych niż tej na unieszkodliwianie. Decyzja 

na unieszkodliwianie zezwala na prowadzenie instalacji. W związku z powyższym, w celu potwierdzenia warunku 

udziału w postępowaniu, proponujemy zmianę i żądanie np. oświadczenia o dysponowaniu instalacją. 

Odpowiedź: W związku z powyższym Zamawiający rezygnuje z warunku postawionego w rozdziale V – 1 – 1.2.4 – 

1.2.4.1 SWZ tj. posiadania czynnej instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych. 

 

Pytanie 4. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.2. Wzoru umowy na następujący: „w wysokości 5% wartości niezrealizowanej 

części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

niezależnie od czasu odstąpienia.” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.3. Wzoru umowy na następujący: „w wysokości 5% wartości niezrealizowanej 

części umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

niezależnie od czasu odstąpienia.” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 6. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.4. Wzoru umowy na następujący: „za każde bezumowne świadczenie pracy lub 

świadczenie pracy w formach innych niż określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, 

o których mowa w §2 ust. 1 umowy dla których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w 

wysokości 1.000 zł. brutto za każdy taki przypadek.” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 7. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.4 Wzoru umowy na następujący: „za każde nieprzedstawienie na żądanie 

Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w §2 ust. 3 pkt b) – w wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek.” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 8. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.5 Wzoru umowy na następujący: „za każde nieprzedstawienie na żądanie 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w §2 ust. 3 pkt c)-e)  w wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek.” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 9. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.6 Wzoru umowy na następujący: „za każde nieprzedstawienie w terminie, o 

którym mowa w §1 ust. 6 na żądanie Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt a) w wysokości 

100,00 zł za każdy taki przypadek.” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 10. Prosimy o dodanie w §9 Wzoru umowy zapisu o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 

5% niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp Zmawiający modyfikuje postanowienia § 9 ust. 1 Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ w 

następujący sposób: 

 

§ 9 

 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy, Wykonawca 

zapłaci kary umowne: 

1.1 w wysokości 2% wartości brutto danej ilości odpadów medycznych, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §4 

ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.2 w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia, 

1.3 w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia; 

1.4 za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż określonych w art. 22 § 1 Kodeksu 

pracy przez osoby wykonujące czynności, o których mowa w §2 ust. 1 umowy dla których Zamawiający wymagał zatrudnienia na 

podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 3 000 zł. brutto za każdy taki przypadek, 
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1.5 za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt b - w wysokości 0,1 % 

wartości umownej brutto za każdy taki przypadek, 

1.6 za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów o których mowa w §2 ust. 3 pkt. c) – e) w wysokości 

400,00 zł za każdy taki przypadek; 

1.7 za każde nieprzedstawienie w terminie o którym mowa w §1 ust. 6 na żądanie Zamawiającego dokumentu o którym mowa 

w §1 ust. 3 pkt, a) w wysokości 400,00 zł za każdy taki przypadek. 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

- składania ofert: 07.07.2022 r., godzina 10:00; 

- otwarcia ofert: 07.07.2022 r., godz. 10:30; 

- termin związania ofertą: 05.08.2022 r. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

              

            

  Zatwierdził 

 

                        Wiceprezes Zarządu  

                                                              lek. med. Urszula Marjańska 


