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Kraków, dn. 11.06.2021 r. 
 

Dotyczy:  Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów medycznych. 
Znak postępowania A.I.271.1.3.2021. 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-
Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka - informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 
Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje 
się poniżej. 

 
Pytanie:  
1. Proszę o wykreślenie z paragrafu 3 ust. 2 Wzoru Umowy (zał. nr 4 do SIWZ) zapisu w brzmieniu 
„pod warunkiem podpisania przez obie strony karty przekazania odpadu”. 
Uzasadnienie: Począwszy od stycznia 2020r. karty przekazania odpadu są generowane w formie 
elektronicznej w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Karty 
przekazania odpadu w wersji papierowej z podpisami osób upoważnionych przez Zamawiającego 
i Wykonawcę nie obowiązują.  
Odpowiedź:  
Działając  na  podstawie  art.  286  ustawy Pzp - Zamawiający modyfikuje zapis umowy w § 3 ust. 2 wzoru 
umowy (załącznik do SWZ) poprzez wykreślenie zapisu: „pod warunkiem podpisania przez obie strony 
karty przekazania odpadu”.  
 
Pytanie:  
2. Proszę o wykreślenie z paragrafu 4 Wzoru Umowy (zał.nr 4 do SIWZ) zapisu ust. 9.  
Przywołane rozporządzenie (Dz. U. 2016 poz. 1742) NIE MA ZASTOSOWANIA do odpadów stanowiących 
przedmiot zamówienia (z wyjątkiem 18 01 04 i 18 01 08*, które nie podlegają ADR). 
§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. 
poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542 i 1165). 
Wymaganie, aby pojazdy spełniały normę Euro 5 nie ma umocowania prawnego. Pojazdy Euro 4 i niższej 
klasy mogą być użytkowane dalej, do ich technicznego zużycia, o ile zostały zarejestrowane po raz pierwszy 
przed datą wejścia w życie odpowiedniej normy (w przypadku Euro 5 – 1 stycznia 2011).  
Odpowiedź:  
Działając  na  podstawie  art.  286  ustawy Pzp - Zamawiający dokonuje zmiany zapisów umowy poprzez 
wykreślenie w całości § 4 ust. 9 wzoru umowy. 
 
Pytanie: 
3. Proszę o skorygowanie zapisu paragraf 6 ust. 1 pkt a) Wzoru Umowy (zał. nr 4 do SIWZ), poprzez 
przyjęcie zapisu w brzmieniu:  „z tytułu niedotrzymania terminu odbioru odpadów w wysokości 3 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2, za każdą godzinę zwłoki w odbiorze odpadów - po 
godzinach, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy.” 
Odpowiedź:  
Działając  na  podstawie  art.  286  ustawy Pzp - Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 1 pkt a) wzoru 
umowy w następujący sposób: 
„a) z tytułu niedotrzymania terminu odbioru odpadów w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 2 ust. 2, za każdą godzinę zwłoki w odbiorze odpadów - po godzinach, o których mowa w § 4 ust. 
2 umowy”. 
 
Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 
Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 




