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SzNSPZOZ. N-ZP-373-7/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi warunków przetargu poniżej 14 000 euro na
odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie  1:Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30  lipca  2010r.  w  sprawie  szczegółowego
sposobu  postępowania  z  odpadami  medycznymi  oraz  inne  przepisy  dotyczące  odpadów
medycznych nie nakładają na Wytwórcę odpadów medycznych obowiązku przekazywania ich do
unieszkodliwienia  w  kontenerach.  Kontenery  takie  służą  jedynie  do  składowania  odpadów.
Dodatkowo w przypadku,  gdy pojazd  jest  przystosowany do  transportu  odpadów medycznych
(UN3291) na podstawie przepisu szczególnego VV11 odpady mogą być transportowane luzem.
Czy w związku z powyższym Zamawiający przychyli się do naszej prośby i odstąpi od wymogu
transportu odpadów w kontenerach i ich każdorazowej wymiany zawartego w umowie i warunkach
przetargu?                
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów warunków przetargu poniżej 14
000 euro., Transport w kontenerach jest bezpieczny i zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne
szczególnie, że Zamawiający posiada odpady medyczne zakaźne. 

Pytanie  2:  W §2  ust.12)  wzoru  umowy Zamawiający  zapisał,  iż  wykonawca  może  powierzyć
wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy, który posiada stosowne
uprawnienia. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu i wymaganie od wykonawcy, który pomimo iż
korzysta  z  usług  podwykonawcy,  aby  on  również  posiadał  własne  decyzje  uprawniające  do
transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów.  Jest  to  zgodne  z  art.  22  i  26.  ust.2b  Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Odpowiedź:   §2  ust.12)  otrzymuje  brzmienie:  „Wykonawca  może  powierzyć  wykonywanie
obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy podwykonawcy,  który  posiada  uprawnienia  do
prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  zakresie  gospodarowania  odpadami,  niezbędne  do
realizacji  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy  wyłącznie  za  pisemną  zgodą
Zamawiającego. Wymóg uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego nie dotyczy sytuacji opisanej
w § 3 ust. 1. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym obowiązek posiadania uprawnień do
prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  dotyczy  również
Wykonawcy. „

Pytanie 3: Ponieważ w § 4 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający określił maksymalne wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu umowy, wnosimy o dodanie zapisu o treści:
„Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  z  co  najmniej  14  dniowym  wyprzedzeniem  o
zbliżającym się fakcie wyczerpania wartości umowy”. Pilnowanie wartości umowy, własnych
środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  danego  zadania  leży  po  stronie
Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków przetargu.

Pytanie 4: W §4 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do dostarczania wraz
z fakturą dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie wszystkich odpadów. Zgodnie z art. 95
ust. 4 i 5 ustawy o odpadach dokument ten dotyczy jedynie odpadów zakaźnych, ponadto zgodnie z
rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  stycznia  2014  r.  w  sprawie  dokumentu
potwierdzającego  unieszkodliwienie  zakaźnych  odpadów  medycznych  lub  zakaźnych  odpadów
weterynaryjnych  dokument  ten  należy  przekazać  w  terminie  14  dni  od  końca  miesiąca
kalendarzowego.  Dodatkowo  rozporządzenie  to  dopuszcza  dostarczanie  tego  potwierdzenia  w
formie dokumentu elektronicznego, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie zapisu umowy do aktualnie obowiązujących
przepisów i modyfikację zapisu w §4 ust. 3 wzoru umowy poprzez odstąpienie:
- od wymogu potwierdzania unieszkodliwienia wszystkich odpadów, a jedynie odpadów zakaźnych
zgodnie z obowiązującym wzorem.
- od wymogu dołączania potwierdzenia do faktury, a jedynie takiej możliwości.
Odpowiedź:     § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT
wystawiona  przez  Wykonawcę  na  kwotę  obliczoną  w  oparciu  ilość  odpadów  faktycznie
unieszkodliwionych w danym miesiącu, ustaloną zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach, o
których mowa w § 2 pkt.  8 umowy. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć
dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie odpadów medycznych zakaźnych, których dotyczy
dana faktura, brak jednego lub wszystkich z tych dokumentów będzie uprawniał Zamawiającego do
odmowy zapłaty faktury do czasu ich dostarczenia.

Pytanie  5:  W §8  ust.  2.2)  wzoru  umowy  Zamawiający  nakłada  karę  za  każdy  przypadek
nieuporządkowania  magazynu  po  odbiorze.  Zapis  ten  jest  nieprecyzyjny,  ponieważ  może
oznaczać sprzątanie całego magazynu bez względu na to, czy bałagan powstał na skutek działań
kierowcy czy też nie. Dlatego prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli.  
Odpowiedź: Określony w §8 ust. 2.2) wzoru umowy przypadek nieuporządkowania magazynu po
odbiorze oznacza brak pozostawienia po odbiorze odpadów czystego magazynu, brak usunięcia
ewentualnych  odpadów  rozrzuconych  podczas  załadunku  oraz  brak  ustawienia  kontenerów
zamawiającego w miejscu do tego przeznaczonym.


