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Dotyczy:   odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Usługi odbioru odpadów z Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji.”. Post. nr A.I. 271-22/12. 
 
 
 

WYKONAWCY W POSTEPOWANIU 
A.I. 271-22/12 

 
 
 

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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
(....) wnosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie 
pakietu numer 2:  
Zamawiający we wzorze umowy na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
medycznych przewiduje udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę pojemnika na odpady 
medyczne. Prosimy o określenie pojemności i ilości pojemników, jakie mają być dostarczone przez 
Wykonawcę do gromadzenia odpadów medycznych? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy. 
Dla części 2 zamówienia § 3 ust. 4 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: 
„Podana w ust. 1 cena netto obejmuje w szczególności koszty: koszty transportu, załadunku 
i rozładunku, składowania oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia”. 
Dla części 3 zamówienia § 3 ust. 4 wzoru umowy przyjmuje brzmienie:  
„ Podana w ust. 1 cena netto obejmuje w szczególności koszty: koszty transportu, załadunku 
i rozładunku, składowania oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia”. 
 
Pytanie 
(...) Wnosimy o zmianę treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pakietu 
numer 2: 
Zamawiający we wzorze umowy na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
medycznych przewiduje następującą częstotliwość odbioru odpadów medycznych: 5 dni w 
tygodniu (od poniedziałku do  piątku).  
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 
2010r.) w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, czas 
przechowywania odpadów medycznych w temperaturze powyżej 10 °C może odbywać się tak 
długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny. 
Czas przechowywania odpadów medycznych dopuszczony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 30 lipca 2010r. pozwala zatem na odbiór odpadów od wytwórcy co 72 godziny, a więc średnio 



3 razy w tygodniu. Wnosimy zatem o zmianę częstotliwości odbioru odpadów medycznych z 5 dni 
w tygodniu (poniedziałek-piątek) do 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), co będzie 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru 
umowy. 
Dla części 2 zamówienia § 4 przyjmuje brzmienie: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) unieszkodliwiania odpadów medycznych: o kodach –18 01 02, 18 01 03, 18 01 09, 18 01 04 
z Krakowskiego Centrum Rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą  z 
dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U z 2010 r. nr 185 poz.1243 z późn. zm.), 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz.1206 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz. 
U. z 2010 r. nr 139, poz. 940), z zastrzeżeniem treści umowy; 

b) zapewnienia odbioru odpadów bezpośrednio z Oddziałów (przedsionki budynków 
oddziałów: Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji – Budynek nr 2 oraz Oddziału 
Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej  – 
Budynek nr 1) – po uprzednim ich zważeniu (środek transportu, którym będzie dokonywany 
odbiór powinien być wyposażony w wagę) w obecności przedstawiciela Zamawiającego i 
odnotowaniu ilości w „karcie przekazania odpadu” podpisanej przez upoważnionych 
przedstawicieli stron i transportu odpadów medycznych do Zakładu unieszkodliwiającego 
odpady z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów 
niebezpiecznych; 

c) czystą „Kart ę przekazania odpadów”, na początku każdego miesiąca Zamawiający 
przekazuje Wykonawcy. Po wypełnieniu Wykonawca zwraca ją Zamawiającemu po upływie 
danego miesiąca. Karta przekazania zgodna ze wzorem dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 
grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów ( Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz.1673). 

d) Realizacja odbioru odpadów medycznych odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu 
tj. w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca 
zobowiązany będzie odbierać odpady dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnionym 
terminie. 

e) Odbiór odpadów medycznych z Krakowskiego Centrum Rehabilitacji odbywać się będzie w 
godz. od 16.00 do 17.00. 

f) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania odpadów odpowiednio opakowanych, tj. w 
dużych foliowych workach, wyłącznie koloru czerwonego, opisanych w sposób 
umożliwiający łatwą identyfikację miejsca pochodzenia niezbędną w przypadku 
dochodzenia epidemiologicznego. 

g) Odpowiedzialność związana z procesem transportu i unieszkodliwiania odpadów przechodzi 
na Wykonawcę w momencie odbioru odpadów wraz z kartą przekazania i obciąża 
Wykonawcę do chwili zakończenia unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

h)  Unieszkodliwianie odpadów medycznych odbywać się będzie w spalarni zlokalizowanej na 
obszarze województwa, na którym zostały odpady wytworzone. Unieszkodliwianie odpadów 
może się odbywać na obszarze województwa innego niż te, na którym zostały wytworzone, 
jeżeli odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż 
odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa, (art. 9 
ust. 5 ustawy o odpadach). 

2. Odbiór odpadów jest uważany za zrealizowany z dniem podpisania przez obie strony „karty 
przekazania odpadów”. 
 



Pytanie 
(...) Wnosimy o zapisanie w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że usługa 
odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zostanie zrealizowana zgodnie z: 
a) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 185 z 2010 roku, poz. 1243 ze zm.), 
b) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139 z 2010 roku, poz. 940), 
c) Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 25 

poz. 150 ze zm.), 
d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 z 2010 roku, poz. 1673) 
oraz że: 
e) Unieszkodliwianie odpadów medycznych odbywać się będzie w spalarni zlokalizowanej na 

obszarze województwa, na którym zostały odpady wytworzone lub w miejscu najbliżej 
położonym miejsca ich wytworzenia (art. 9 ust. 5 ustawy o odpadach). 

Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy. Zmiana została 
uwzględniona w odpowiedzi powyżej. 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje załącznik do wzoru umowy dla 
części 2 zamówienia 
§ 2 ust. 3 przyjmuje brzmienie: 
„Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości odpadów w zależności od ich 
wytworzenia.  Szacunkowa średnioroczna ilość odpadów ok. 21 ton 705 kg”. 
 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
            
 
 

                      Dyrektor 
              mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


