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Dotyczy:  Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów medycznych. 
Znak postępowania A.I.271-10/20. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 
odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
(…) proszę o dokonanie zmian w treści projektu umowy - załącznik nr 3 do SIWZ- nr sprawy A.I.271-
10/20, w poniższym zakresie:  
 
Pytanie: 
1/Paragraf 1 ust. 7 – proszę o przyjęcie zapisu, że Wykonawca ma dostarczyć nową polisę OC w terminie 14 
dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy.  
Wzór umowy w § 1 ust. 7 zdanie trzecie (w trybie art. 38 ust. 4 ustawy) otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku, gdy polisa wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię 
nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, w terminie 14 
dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.” 
 
Pytanie nr 2 
2/Paragraf 3 ust. 1 – proszę o przyjęcie zapisu, że Wykonawca wystawia fakturę na koniec miesiąca, po 
zatwierdzeniu wszystkich kart przekazania odpadów z danego miesiąca kalendarzowego, na który 
wystawiana jest faktura, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. w formie elektronicznej w 
BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) nie później niż 15 dnia od 
zakończenia miesiąca, w którym wykonano usługę. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w trybie art. 38 ust. 4 ustawy. 
§ 3 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca wystawia fakturę po odbiorze odpadów 
tj. po zatwierdzeniu wszystkich kart przekazania odpadów z danego miesiąca kalendarzowego, na 
który wystawiana jest faktura, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. w formie 
elektronicznej w BDO, nie później niż 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym wykonano usługę.” 
 
Pytanie nr 3 
3/Proszę o wykreślenie w całości  zapisu paragraf 4 ust. 2. 
Uzasadnienie: W dniu 22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1579). W następstwie tego z 
dniem 6 września 2019r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2019.701) o 
odpadach. Uchylony został art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tym samym zniesiony 
został obowiązek wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie zakaźnych odpadów 
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych (DPU). Uchylony został art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za 
gospodarowanie zakaźnymi odpadami na następnego posiadacza odpadów był do tej pory dokument 
potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych 
(DPU). Konsekwencją wprowadzonych zmian jest również usunięcie przepisu karnego dotyczącego nie 
wydania, nie przekazania lub nie przechowywania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie. 
W związku z tym od dnia 06.09.2019r. jedynym dokumentem poświadczającym dopełnienie obowiązków 
wytwórcy, transportującego i unieszkodliwiającego odpady jest karta przekazania odpadu. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w trybie art. 38 ust. 4 ustawy. 
Zamawiający wykreśla z wzoru umowy § 4 ust. 2. 
W zawiązku z wykreśleniem w § 4 ust. 2 wzoru umowy, dotychczasowe oznaczenie w § 4 ustępów od 3 do 
10 otrzymują oznaczenie kolejno od 2 do 9. 
 
Pytanie nr 4 
4/ Paragraf 4 ust. 6 – proszę o przyjęcie zapisu, że „Odbiór odpadów odbywa się na podstawie elektronicznej 
karty przekazania odpadów w BDO, wskazującej kody odbieranych odpadów oraz wagę odpadów”.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w trybie art. 38 ust. 4 ustawy. 
§ 4 ust. 6 wzoru umowy przyjmuje brzmienie: „Odbiór odpadów odbywa się na podstawie elektronicznej 
karty przekazania odpadów, wskazującej kody odbieranych odpadów oraz wagę odpadów.” 
 
Pytanie nr 5 
5/Paragraf 4 ust. 7 - proszę o przyjęcie zapisu, że „Odbiór odpadów jest uważany za zrealizowany z dniem 
zatwierdzenia transportu przez Wykonawcę w formie elektronicznej karty przekazania odpadu w BDO”.  
Odpowiedź:  
Zamawiający (w trybie art. 38 ust. 4 ustawy) dokonuje zmiany zapisu § 4 ust. 7 wzoru umowy, który 
przyjmuje brzmienie: „Odbiór odpadów jest uważany za zrealizowany z dniem zatwierdzenia 
transportu przez Wykonawcę w formie elektronicznej karty przekazania odpadu w BDO”. 
 
Pytanie nr 6 
6/ Paragraf 4 ust. 8 – proszę o wykreślenie zapisu w brzmieniu „i odnotowaniu ilości w „druku zestawienia 
wagi odpadów dla poszczególnych komórek organizacyjnych” podpisanej przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron.”  
Uzasadnienie: Odbiór odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następuje na podstawie 
każdorazowo generowanych na platformie BDO elektronicznych kart przekazania odpadu, nie ma zatem 
podstawy prawnej aby Wykonawca dodatkowo potwierdzał ilość odebranych odpadów na wewnętrznym 
druku Zamawiającego zawierającego zestawienie wagi  dla poszczególnych komórek organizacyjnych.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w trybie art. 38 ust. 4 ustawy. 
Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 8 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie: „Odbiór odpadów 
odbywa się bezpośrednio z Oddziałów (magazyn odpadów budynek nr 2 – tyły nowego skrzydła – 2 
kontenery o łącznej pojemności 1100 l, magazyn odpadów budynek nr 2 – Oddział Chirurgii 
Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji – 1 kontener o pojemności 660 l, magazyn odpadów budynek nr 7 - 
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej) – po uprzednim ich zważeniu (środek 
transportu, którym będzie dokonywany odbiór powinien być wyposażony w wagę) w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego”. 
 
Pytanie nr 7 
7/Paragraf 7 ust. 1 – proszę o przyjęcie zapisu , że „Zamawiający może także odstąpić od umowy w 
następujących, niezależnie od siebie występujących przypadkach: a) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy 
lub wykonuje ją nienależycie w szczególności nie odbiera odpadów w ustalonym terminie, nie potwierdził 
odbioru Zamawiającemu w formie elektronicznej karty przekazania odpadów w BDO oraz w innych 
przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w trybie art. 38 ust. 4 ustawy. 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu wzoru umowy w § 7 ust. 1 lit. a) który przyjmuje brzmienie: „Gdy 
Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie w szczególności nie odbiera odpadów 
w ustalonym terminie, nie potwierdził odbioru Zamawiającemu w formie elektronicznej karty 
przekazania odpadów w BDO oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy”. 
 
Tekst jednolity umowy stanowi załącznik do odpowiedzi.  
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II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy) w zakresie terminu 
składania i otwarcia ofert.  

 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 
Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 17 czerwca 2020 r. godz. 10:00 na adres: Małopolski 
Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 
Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została 
złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2020 r. godz. 11:00 w Małopolskim Szpitalu 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 
(…)”. 
 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 12/06/2020 r. 
 
 
 
 

w z. Dyrektora 
       Dr n. med. Rafał Nazimek 

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny  
im. prof. Bogusława Frańczuka 

 




