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Kraków, 3 kwietnia 2014 r. 

 
   Dotyczy:   postępowania na „Usługi odbioru odpadów z Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii”.  Post. nr A.I.271-

50/14. 

  

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-50/14  
 

 

I. 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

 

1. Pytanie: 

(…) wnosimy o modyfikację i wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (dalej: 

SIWZ) w poniższym zakresie: 

Modyfikację SIWZ w części dotyczącej częstotliwości i godzin odbioru odpadów poprzez przyjęcie 

następującego zapisu: „odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwianie odpadów 

medycznych odbywać się będzie trzy razy w tygodniu, tj. w poniedziałek, środę i piątek w dni robocze. 

W przypadku dnia wolnego od pracy lub święta odbiór odpadów nastąpi w następnym dniu 

roboczym”. 

Szczegółowy sposób postępowania w zakresie czasu magazynowania odpadów medycznych przez ich 

wytwórcę reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. 

Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych: 

1) kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 02*; 

2) kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*; 

3) kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09. 

Określa ono szczegółowy sposób postepowania z odpadami medycznymi, w tym: 

1) postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w 

miejscu wezwania; 

2) zasady zbierania i czasowego magazynowania odpadów medycznych przed poddaniem odpadów 

procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości – przed ich 

przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania; 

3) warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się 

świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, zwanej 

dalej „transportem wewnętrznym odpadów medycznych”. 

Treść §6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postepowania z odpadami medycznymi wyraźnie i jednoznacznie określa dopuszczalne terminy 

magazynowania odpadów medycznych w miejscu ich wytwarzania: 

„1. Magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze 

do 10
o
C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin. 

2. Magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 

01 82* w temperaturze od 10
 o

C do 18
 o

C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich 

właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10
o
C – nie dłużej niż 30 

dni. 

3. Odpady medyczne o kodach wymienionych w §1 ust. 1 pkt 3 (tj. o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 

07, 18 01 09) mogą być magazynowane tak długo, jak pozwolą na to ich właściwości, jednak nie 

dłużej niż 30 dni.” 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje odpady o kodach 18 01 02* i 18 01 03*, które zgodnie z 

przepisami prawa odbierane mogą być co 72 godziny oraz o kodzie 18 01 04 i 18 01 09, które zgodnie 

z przepisami prawa odbierane mogą być co 30 dni. 

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę częstotliwości odpadów 

medycznych z 5 dni w tygodniu (co 24 godziny) do częstotliwości 3 dni w tygodniu (co 27 godziny). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje SIWZ w proponowanym zakresie. 

Wskazana w zapytaniu podstawa prawna (paragraf. 6 ust. 1) dotycząca postępowania z odpadami 

medycznymi o kodzie 18 01 02 określa dopuszczalny maksymalny czas przechowywania odpadów 

medycznych w warunkach termicznych określonych we wskazanym przepisie. Oznacza to, że 

wymagania  sformułowane w SIWZ  przez Zamawiające  nie naruszają  ogólnie obowiązujących  
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przepisów. Doprecyzowanie przez Zamawiającego kwestii częstotliwości odbioru odpadów (5 dni w 

tygodniu tj. pon-pt w godzinach 16-17) podnosi standard bezpieczeństwa w zakresie gospodarki 

odpadami medycznymi u Zamawiającego. 

 

W odniesieniu do  postępowania z odpadami medycznymi o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 

18 01 10* i 18 01 82* Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.  Analogicznie do 

poprzedniego pytania; zasady sformułowane w paragrafie 6 ust. 2 określają dopuszczalny czas 

magazynowania odpadów w warunkach przewidzianych w przepisach. Wskazanie przez 

Zamawiającego większej częstotliwości odbioru odpadów niż w ww. podstawie prawnej nie stoi w 

sprzeczności z aktualnym przepisami. 

 

2. Pytanie: 

Modyfikację SIWZ w części dotyczącej godzin odbioru odpadów poprzez wyrażenie zgody na zmianę 

godziny odbioru na przedział czasowy od 7:00 do 15:00. Wymagana przez Zamawiającego godzina 

odbioru odpadów między 16:00 a 17:00 wykracza poza godziny pracy kierowców pracujących w 

trybie jednozmianowym i wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w zakresie przedziałów czasowych odbioru 

odpadów. Największa ilość odpadów medycznych jest wytarzana w czasie pracy bloku operacyjnego 

tj. do godziny 15.00. Zatem odbiór odpadów nie może nastąpić wcześniej niż po zakończeniu pracy 

bloku operacyjnego po godzinie 15.00. 

 

II. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą informacją: 

 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 8 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00 na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Zamawiający zwróci ofertę, która została 

złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2014 r. o godz. 10:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen”. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 3 kwietnia 2014 r. pod 

numerem: 72415 - 2014. 

 

 

 

    Dyrektor 

 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik   

                           

 


