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NP-1/2-PN/4-2020                                                                     Rabka Zdrój, dnia 27.05.2020 r. 
 

 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 
 
 

dotyczy postępowania przetargowego na Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych 
wytwarzanych przez Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe - postępowanie NP-1-
PN/4-2020 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20.05.2020 r., nr 541915-N-2020  
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Zgodnie z treścią SIWZ i umowy termin obowiązywania umowy to 36 miesięcy. Ze 

względu na panującą sytuację, stale rosnące koszty prowadzenia działalności wynikające 
ze zmieniających się przepisów prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach i brak 
możliwości przewidzenia jaka będzie sytuacja na rynku odpadów medycznych, prosimy o 
zmianę tego terminu na 12 miesięcy.” 

Odpowiedź 1: Zamawiający podtrzymuje okres obowiązywania umowy. Jednocześnie zwraca 
uwagę, że do umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 
publicznych zostały wprowadzone zapisy, które w umowach zawieranych na okres dłuższy 
niż 12 miesięcy winny być wprowadzone – zapisy te dotyczą zmian po upływie 12 miesięcy 
wynagrodzenia wykonawcy. 
 
Pytanie 2: „Zgodnie z treścią zapisu w punkcie 1.2.1. Działu 5, punkcie Ad. 3 2.2. Działu V SIWZ 

oraz punkcie 7 Formularz oferty Zamawiający wymaga od wykonawcy m.in. decyzji 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 odpowiedniego rejestru i 
nadania numeru rejestrowego.” 

Odpowiedź 2: Zamawiający modyfikuje zapisy w tym zakresie jak niżej: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, 
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2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu 
zamawiający określa następujące warunki w zakresie:  

2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: 
- Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem 
przez wykonawcę  zezwoleń lub zezwolenia (decyzji) właściwych organów administracji 
publicznej na prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia tj., że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 
handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o 
odpadach, tj. odbiór, utylizacja odpadów medycznych o kodach określonych w formularzu 
cenowym (w pełnym zakresie kodów), a w zakresie transportu – dokumentu 
potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru 
rejestrowego. 
Wszystkie decyzje i zezwolenia musi posiadać Wykonawca nawet jeżeli część 
zamówienia będzie realizował podwykonawca, z wyłączeniem sytuacji, gdy 
Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z 
późn. zm.). 
….. 

6.2.Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:  
2.1. do oferty dołączyć: 

 -   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru dołączonego do 
niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 2, 

2.2  na wezwanie (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):  
 Zamawiający wymaga dokumentów na wezwanie. 

 - zezwolenie lub zezwolenia (decyzje) właściwych organów administracji publicznej na 
prowadzenie działalności zawodowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj., że 
wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach, tj. odbiór, 
utylizacja odpadów medycznych o kodach określonych w formularzu cenowym (w pełnym 
zakresie kodów), dokument potwierdzający dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru i 
nadania numeru rejestrowego (w zakresie transportu). 

……., 
oraz zostaje zmodyfikowany załącznik nr 1 „Formularz oferty” w tym zakresie, który stanowi 
załącznik do niniejszego pisma. 
 
Pytanie 3: „Prosimy o wyjaśnienie co to jest „Kod NUTS Wykonawcy”, który należy podać w 

formularzu ofertowym.” 
Odpowiedź 3: Kod NUTS to podział statystyczny terytorium Polski obowiązujący od 1 
stycznia 2018 r. Podział na jednostki NUTS jest dostępny na stronach internetowych i dotyczy 
zakwalifikowania wykonawcy wg makroregionu, regionu i podregionu np. PL 2 – makroregion 
południowy – PL21 region małopolskie – PL213 podregion – Miasto Kraków itd. Wymóg 
podania Kod NUTS wykonawcy został zawarty w ogłoszeniu o udzieleniu zamówieniu. 

 
Pytanie 4: „Zgodnie z zapisem w punkcie 6 Opisu przedmiotu zamówienia oraz §3 ust. 1 Wzoru 

umowy Zamawiający wymaga potwierdzania unieszkodliwienia odebranych odpadów. 
Pragniemy zauważyć, iż od 09.2019 r. nie ma już takiego obowiązku, ponieważ dnia 
22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta 
wprowadziła znaczące zmiany w ustawie o odpadach, a mianowicie usunęła zapisy art. 
95 ust. 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofał się z konieczności sporządzania 
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dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów zakaźnych. Potwierdza to 
również uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw cyt.: „W art. 95 
ustawy o odpadach usunięte zostały przepisy, których wprowadzenie było uzasadnione 
wyłącznie w momencie dopuszczenia w projekcie ustawy o odpadach w 2012 r. 
alternatywnych metod unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych (zmiana 
porządkująca). Przede wszystkim zrezygnowano z dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwienie, który nie znajduje uzasadnienia, gdy jedyną dopuszczalną metodą 
unieszkodliwienia odpadów zakaźnych jest ich termiczne przekształcenie w spalarni 
odpadów niebezpiecznych. Konsekwencją tej zmiany jest usunięcie przepisu karnego 
dotyczący niewydania, nieprzekazania lub nieprzechowywania dokumentu 
potwierdzającego unieszkodliwienie i uchylenie w art. 27 ust. 6, w art. 42 w ust. 2 pkt 12 i 
ust. 6 oraz w art. 43 w ust. 2 pkt 7.”  
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego zapisu zarówno ze SIWZ jak i wzoru 
umowy, który zobowiązuje do dostarczania wraz z fakturą oświadczenia o 
zagospodarowaniu odpadów. 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający obok odpadów z grup 18 i 15, które można 
unieszkodliwiać poprzez spalanie umieścił również odpady z  grupy 16, których metody 
zagospodarowania są zupełnie inne. To powoduje, że dostępność do prowadzonego 
postępowania jest znacznie ograniczona, ponieważ krąg wykonawców jest inny dla 
odpadów unieszkodliwiania poprzez spalanie i inny dla pozostałych odpadów. W związku 
z tym prosimy o podzielenie przedmiotu zamówienia na dwa pakiety:  
- pakiet nr 1 - odpady o kodach 180104, 180109, 180103*, 180180*, 150110*, 150202,  
- pakiet nr 2 – odpady o kodach 160213. 
Takie rozwiązanie spowoduje zwiększenie konkurencyjności, ponieważ każdy z 
Wykonawców składając ofertę na przedmiot swojej działalności jest w stanie zaoferować 
lepszą ceną niż w przypadku, kiedy musi zatrudniać podwykonawców lub występować 
jako konsorcjum.” 

Odpowiedź 4: Zamawiający dokonał stosownych zmian w tym zakresie pismem z dnia 
22.05.2020 r. publikując jednocześnie zmodyfikowany załącznik nr 5 – „Wzór umowy” oraz 
załącznik 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia”. Dodatkowo Zamawiający informuje, że wykreśla 
z formularza cenowego poz. 7. Zmodyfikowana treść załącznika nr 1.1 „Formularz cenowy” 
stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 
Pytanie 5: „Zgodnie z zapisem w punkcie 1 Opisu przedmiotu zamówienia odbiór odpadów ma się 

odbywać również na wezwanie Zamawiającego. Częstotliwość odbioru odpadów jest 
bardzo istotnym elementem oferowanej ceny usługi i nie może być dowolnie zmieniana 
bez zmiany ceny. Ponadto możliwa do zaoferowania częstotliwość jest powiązana 
również z możliwościami logistycznymi wykonawcy. Wykonawca decydując się na 
złożenie oferty oszacowuje swoje możliwości realizacji usługi i warunki te nie mogą być 
zmieniane na etapie realizacji usługi, ponieważ są to warunki, które mają wpływ na cenę i 
ofertę. W związku z powyższym prosimy o dodanie zapisu, iż taki dodatkowy odbiór jest 
możliwy jedynie za zgodą wykonawcy i maksymalnie raz w miesiącu.” 

Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, że odbiory odpadów, zgodnie z zapisami pkt 1 
załącznika nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia” dokonywać się będą 2x w miesiącu w 
wyznaczonych dniach, natomiast na wezwanie Zamawiającego tylko i wyłącznie w wyjątkowej 
sytuacji, których na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje. Z uwagi na to Zamawiający 
modyfikuje zapis pkt 1 załącznika nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia” jak niżej i w 
załączeniu przedkłada zmodyfikowaną treść załącznika: 
„1. Wykonawca będzie odbierał odpady własnym transportem 2x w miesiącu w 
wyznaczonych dniach”.  
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Pytanie 6: „Zgodnie z zapisem w punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany 
jest do spełniania wymagań stawianych podczas kontroli Sanepidu. Pragniemy 
zauważyć, że wykonawca nie może odpowiadać za sposób postepowania 
Zamawiającego z odpadami. Każdy podmiot odpowiada przed kontrolą w swoim imieniu. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego zapisu.” 

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że zapis pkt 2 załącznika nr 1.2 „Opis przedmiotu 
zamówienia” obliguje Wykonawcę do spełnienia wszystkich wymagań związanych z 
odbiorem, transportem i utylizacją odpadów. Z uwagi na to Zamawiający modyfikuje zapis pkt 
2 załącznika nr 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia” jak niżej i w załączeniu przedkłada 
zmodyfikowaną treść załącznika:.  
„2. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań związanych z odbiorem, 
transportem i utylizacją odpadów stawianych podczas kontroli przez Państwowego 
Inspektora Sanitarnego.” 
 

Pytanie 7: „W związku z tym, że od stycznia 2020 r. ewidencja w zakresie odpadów prowadzona 
jest poprzez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, 
prosimy o zmodyfikowanie zapisu w punkcie 4 Opisu przedmiotu zamówienia na zapis o 
treści „Każdorazowo odbiór i waga odpadów musi być potwierdzona w BDO.” 

Odpowiedź 7: Zamawiający dokonał stosownych zmian w tym zakresie pismem z dnia 
22.05.2020 r. publikując jednocześnie zmodyfikowany załącznik nr 5 – „Wzór umowy” oraz 
załącznik 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia”. 

 
Pytanie 8: „Zgodnie z zapisem w punkcie 5 Opisu przedmiotu zamówienia oraz §3 ust. 1 Wzoru 

umowy do każdej faktury należy dołączyć zestawienie odebranych odpadów. W związku 
z tym, że cała dokumentacja odnośnie odebranych odpadów będzie dostępna w BDO i 
Zamawiający ma do niej wgląd na bieżąco, prosimy o usunięcie tego wymogu.” 

Odpowiedź 8: Zamawiający dokonał stosownych zmian w tym zakresie pismem z dnia 
22.05.2020 r. publikując jednocześnie zmodyfikowany załącznik nr 5 – „Wzór umowy” oraz 
załącznik 1.2 „Opis przedmiotu zamówienia”. 
 
Pytanie 9: „Prosimy o usunięcie zapis punktu 8.e) Opisu przedmiotu zamówienia oraz §1 ust. 2 pkt 

e) Wzoru umowy, ponieważ jest to uchylone rozporządzenie.” 
Odpowiedź 9: Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis, ponieważ powołane w ww. 
punktach Rozporządzenie jest nadal obowiązujące.  

 
Pytanie 10: „Prosimy o zmianę zapisu w §5 ust. 2.a) Wzoru umowy na zapis o treści: „niewykonania 

umowy, lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 0,5% wartości brutto faktury 
wystawionej za miesiąc poprzedzający uchybienie, za każde stwierdzone uchybienie.” 

Odpowiedź 10: Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 2.a) Wzoru umowy jak niżej: 
„niewykonania umowy, lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto 
faktury wystawionej za miesiąc poprzedzający uchybienie, za każde stwierdzone uchybienie.” 
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana w tym zakresie. 
 
Pytanie 11: „Zgodnie z zapisem w §10 ust. 4 Wzoru umowy kara może być naliczona również za 

brak określonej adnotacji na fakturze. Pragniemy zauważyć, iż naliczanie kar w takim 
przypadku jest na wyrost i nieproporcjonalne do winy, może wystarczające byłyby 
zapisy umowy. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu w §10 ust. 3 Wzoru 
umowy.” 

Odpowiedź 11: Zamawiający modyfikuje zapis §10 ust. 3 i 4 Wzoru umowy tj. poprzez 
wykreślenie pkt 3 oraz zmianę pkt 4, który otrzymuje nr 3 jak niżej: 
„3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 1 lub 2 Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % 
wartości wskazanej w § 1 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa 
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Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych.”. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie 
zmodyfikowana w tym zakresie. 

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, natomiast zmianie ulega termin 

składania ofert, który ustalony zostaje do dnia 02.06.2020 r. do godziny 11.00 oraz termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30. 

 
 
Załącznik: 

1. „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - po modyfikacji. 
2. „Formularz cenowy” stanowiący załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - po modyfikacji. 
3. „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 1.2. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - po 

modyfikacji. 
 

 
 
 


