
DZP 3320.74.20 Zamość, dnia 04 stycznia 2021  r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych
informuje,  że  wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na świadczenie  usługi  odbioru,
transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  wytworzonych  i  zebranych
w  Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu  Wojewódzkim  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
w Zamościu. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:
1. Zgodnie  z  treścią  SIWZ  oraz  umowy  termin  wykonania  zamówienia  to  24  miesiące.

Ze względu na zmieniającą się sytuację oraz brak możliwości przewidzenia jaka będzie
sytuacja na rynku odpadów medycznych w tak długim okresie, prosimy o skrócenie tego
terminu do 12 miesięcy. Zmiana terminu na proponowany okres pozwoli Zamawiającemu
uzyskać  ofertę  korzystniejszą  ekonomicznie,  pozbawioną  dodatkowych  kosztów
szacowanego ewentualnego ryzyka.
Wyjaśnienie:  Wiążący  jest  termin  realizacji  zamówienia  określony  w  SIWZ  tj.  24
miesiące  licząc od daty zawarcia umowy.

2. Zgodnie  z  zapisem  w §2  ust.  6  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 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 przypadku braku
zgody  na  usunięcie  zapisu,  prosimy  o  podanie  ustawowej  podstawy  prawnej  takiego
żądania.

   Wyjaśnienie:  Podstawą  prawną  żądania  jest  §4  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska
z dnia 13 stycznia 2014 r.  w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Tym samym
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych – wiążące pozostają
postanowienia wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.



3. Prosimy o usunięcie zapisu §2 ust. 10 Wzoru umowy, ponieważ częstotliwość odbioru
została szczegółowo określona w §3 ust. 1 Wzoru umowy i różni się od tej w §2 ust. 10.

Wyjaśnienie: Zamawiający usuwa treść §2 ust. 10 wzoru umowy integralnej części SIWZ.

4. Prosimy o zmianę  zapisu w §8 ust.  1  Wzoru umowy na zapis  o treści:  „Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu
wykonania usługi określonego w § 3 ust. 1, w wysokości 0,1% łącznej wartości brutto
faktury wystawionej za miesiąc poprzedzający zwłokę, za każdy dzień roboczy zwłoki,
nie  więcej  jednak  niż  5%  łącznej  wartości  brutto  faktury  wystawionej  za  miesiąc
poprzedzający zwłokę.”

Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  postanowień  umownych  –
wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

5. Prosimy o usunięcie zapisu §8 ust. 2 Wzoru umowy, ponieważ od września 2019 r. nie ma
już obowiązku wystawiania dokumentów, o których mowa w §2 ust. 6 Wzoru umowy.
Wyjaśnienie:  Mając  na  uwadze  wyjaśnienie  przedstawione  odnośnie  do  pytania  2,
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych – wiążące pozostają
postanowienia wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.  

6. Prosimy o zmianę zapisu w §8 ust. 3 Wzoru umowy na zapis o treści:  „W przypadku
odstąpienia  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących
po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  na  rzecz  Zamawiającego  karę  umowną
w wysokości 5 % niewykorzystanej wartości umowy”
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  postanowień  umownych  –
wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

7. Prosimy o dodanie w §8 Wzoru umowy zapisu o treści: „W przypadku odstąpienia przez
Wykonawcę  lub  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości
5% niewykorzystanej wartości umowy”
Wyjaśnienie:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmianę  postanowień  umownych  –
wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

8. Prosimy  o  usunięcie  z  §9  Wzoru  umowy  zapisu  o  treści:  „§2  ust.  6”,  ponieważ
od września 2019 r. nie ma już obowiązku wystawiania dokumentów, o których mowa
w §2 ust. 6 Wzoru umowy.
Wyjaśnienie:Mając  na  uwadze  wyjaśnienie  przedstawione  odnośnie  do  pytania  2,
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umownych – wiążące pozostają
postanowienia wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.  
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