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

odpadów medycznych. 

Znak postępowania A.I.271.1.3.2022. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

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

(zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. 

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się 

poniżej. 

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w SWZ wskazuje jako jedno z kryterium wyboru: 

„Czas odbioru odpadów (od zgłoszenia), dotyczy sytuacji wyjątkowych, nagłych, trudnych do przewidzenia 

Punktacja: 

do 20 godzin 0 pkt 

do 15 godzin 20 pkt 

do 10 godzin 40 pkt.” 

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na: 

„Czas odbioru odpadów (od zgłoszenia- w dni robocze), dotyczy sytuacji wyjątkowych, nagłych, trudnych do 

przewidzenia 

Punktacja: 

do 30 godzin 0 pkt 

do 27 godzin 20 pkt 

do 24 godzin 40 pkt”. 

Pragniemy zwrócić uwagę że świadczona usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

medycznych realizowana jest w oparciu o przepisy ADR dot. specjalistycznego  transport drogowego 

odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym świadczona usługa wymaga dokładnego zaplanowania 

transportu jak i ustalenia harmonogramu przyjęcia na instalację. Wnosimy zatem o wydłużenie godzin 

odbioru zgodnie z modyfikacją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż Szpital udziela świadczeń medycznych w sposób całodobowy oraz we 

wszystkie dni tygodnia. Wytwarzanie odpadów w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych jest procesem 

ciągłym i nieprzerwanym, związanym również z ryzykiem wystąpienia sytuacji zagrożeń 

epidemiologicznych, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odbioru odpadów zgodnie z zapisami 

zawartymi w SWZ. Odpady medyczne stanowią realne i niebezpieczne źródło zakażeń w podmiocie 

leczniczym, w związku z czym konieczne jest  zagwarantowanie odbioru odpadów w czasie wskazanym 

przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby czas odbioru odpadów był realizowany zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Zamawiający we wzorze umowy pisze: 

„Zamawiający dopuszcza – tylko w wyjątkowych sytuacjach, odbiór odpadów medycznych przez 

Wykonawcę, w terminie do …. godzin (w zależności od oferty) od zgłoszenia (dni robocze  

w godzinach wskazanych w ust. 2 oraz soboty).” 

Prosimy o wniesienie modyfikacji: 

„Zamawiający dopuszcza – tylko w wyjątkowych sytuacjach, odbiór odpadów medycznych przez 

Wykonawcę, w terminie do …. godzin (w zależności od oferty) od zgłoszenia (dni robocze w godzinach 

wskazanych w ust. 2).” 

W nagłych przypadkach związanych ze wzrostem ilości odpadów Wykonawca może zapewnić 

Zamawiającemu wstawienie kontenera chłodniczego. 

Odpowiedź: 
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Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu wzoru umowy.  

Dotychczasowy § 4 ust. 3 o treści:  

„Zamawiający dopuszcza – tylko w wyjątkowych sytuacjach, odbiór odpadów medycznych przez 

Wykonawcę, w terminie do …. godzin (w zależności od oferty) od zgłoszenia (dni robocze w godzinach 

wskazanych w ust. 2 oraz soboty).” 

otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zamawiający dopuszcza – tylko w wyjątkowych sytuacjach, odbiór odpadów medycznych przez 

Wykonawcę, w terminie do …. godzin (w zależności od oferty) od zgłoszenia (dni robocze w godzinach 

wskazanych w ust. 2)”. 

 

Pytanie nr 3: 

Zamawiający we wzorze umowy pisze: 

„Średnioroczna ilość odpadów medycznych wytwarzanych przez Zamawiającego wynosi 40 ton 092 kg 

(miesięczna liczba odpadów do 3341 kg).” 

Prosimy o  modyfikację zapisu na: 

„Zamawiający szacuje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 40 092 kg (+/- 

10%) w skali miesiąca co daje ok 3341 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad szacowaną ilość będą odebrane 

po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy dodatkowego terminu wraz  

z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.” 

Pragniemy zwrócić uwagę, że praca instalacji ITPO wymaga precyzyjnego określenia miesięcznych dostaw 

ilości odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Powyższe ilości kg stanowią 1/12 

(miesięczne ilości) z masy wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo wskazujemy,  

że określenie  maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania 

logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdatnych do realizacji usług środków transportujących. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż Szpital udziela świadczeń medycznych w sposób całodobowy oraz we 

wszystkie dni tygodnia. Wytwarzanie odpadów w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych jest procesem 

ciągłym i nieprzerwanym, związanym również z ryzykiem wystąpienia sytuacji zagrożeń 

epidemiologicznych, co w konsekwencji może spowodować wytworzenie dodatkowych kilogramów ponad 

szacowaną ilość. To wiąże się z koniecznością odbierania odpadów zgodnie z zapisami zawartymi we 

wzorze umowy. 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o doprecyzowanie czy odbiór odpadów ze wskazanych lokalizacji będzie dokonywany „luzem” czy 

na zasadzie wymiany kontenerów 1:1? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza odbiór kontenerów w systemie 1:1. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy jest możliwość podjazdu pojazdem ciężarowym pow. 3,5 t pod wskazane lokalizacje i budynki? 

Odpowiedź:  

Tak, jest taka możliwość. 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o dodanie zapisu do Projektu Umowy: 

„Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na 

teren szpitala oraz podjazd pod miejsce magazynowania odpadów. W razie konieczności Zamawiający 

zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki na czas obowiązywania 

umowy.” 

Odpowiedź:  

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w ten sposób, że w 

§ 4 dodaje się nowy ustęp 10, o następującej o treści: 

„Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny 

wjazd na teren szpitala oraz podjazd pod miejsce magazynowania odpadów. W razie konieczności 

Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki na czas 

obowiązywania umowy.” 
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Pytanie nr 7: 

Zamawiający we wzorze umowy § 6 pisze: 

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany  

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

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. 

4 i 5 umowy. 

b) tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 5% wartości  

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2, za każdy przypadek niewykonania lub  

nienależytego wykonania umowy.” 

Prosimy o doprecyzowanie czy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy dotyczy 

wynagrodzenia miesięcznego czy całkowitej wartości umowy? 

Dodatkowo prosimy o wniesienie modyfikacji: 

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany  

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu odbioru odpadów w wysokości 150,00 zł za każdy opóźnienia. 

b) tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 0,5 % wartości 

niezrealizowanego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2, za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy.” 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wysokość kar powinna być adekwatna do popełnionych czynó1)w. Wnosimy 

zatem o zmianę sposobu naliczania ewentualnej kary za każdy dzień opóźnienia  

w odbiorze. Wykonawca nie ma wpływu na sytuacje losowe tj. kolizja drogowa czy awaria samochodu, które 

mogą mieć wpływ na opóźnienie się odbioru. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy dotyczy 

wynagrodzenia miesięcznego.  

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy - w ten sposób, że § 

6 ust. 2 lit a) otrzymuje nowe brzmienie: 

„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 i 3 umowy.” 

 

Pytanie nr 8: 

Zamawiający we wzorze umowy wskazuje: 

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy………………………………………………………………, w terminie do 45 dni  

od daty wystawienia prawidłowej faktury na Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. 

Bogusława Frańczuka, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, pod warunkiem jej niezwłocznego doręczenia 

i podpisania przez obie strony karty przekazania odpadów.” 

Wnosimy o modyfikację zapisu: 

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy………………………………………………………………, w terminie do 45 dni  

od daty wystawienia prawidłowej faktury na Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. 

Bogusława Frańczuka, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, pod warunkiem jej niezwłocznego doręczenia 

i potwierdzenia przez obie strony kart przekazania odpadów w systemie BDO” 

Odpowiedź:  

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w ten sposób, że § 3 

ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 jest płatne przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy………………………………………………………………, w terminie do 45 dni  

od daty wystawienia prawidłowej faktury na Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. 

prof. Bogusława Frańczuka, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, pod warunkiem jej niezwłocznego 

doręczenia i potwierdzenia przez obie strony kart przekazania odpadów w systemie BDO”. 
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Pytanie nr 9: 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf  

na podany przez Zamawiającego adres e-mail………….. 

Odpowiedź:  

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w ten sposób, że w 

§ 3 dodaje się ust. 7 o treści:  

„7. Wykonawca może przekazywać faktury na adres e-mail: office@kcr.pl” 

 

Pytanie nr 10: 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez 

konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur 

VAT o co najmniej 60 dni.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie. 

 

ZESTAW 2 

 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający we wzorze umowy § 6 pisze: 

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

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. 

4 i 5 umowy. 

b) tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 5% wartości  

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2, za każdy przypadek niewykonania lub  

nienależytego wykonania umowy.” 

Prosimy o weryfikację poprawności zapisów, Zamawiający wskazał, że kara będzie naliczana za każdą 

godzinę zwłoki w odbiorze odpadów - po godzinach, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5 umowy. 

§ 4 ust. 4 i 5 umowy – nie wskazuje godzin odbioru. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 (1 zestaw). 

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający we wzorze umowy § 6 ust. 1c wskazał: 

w razie wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy związanych z prawidłowym wykonaniem lub nie wykonaniem zamówienia, zobowiązany jest 

on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary pieniężnej, w wysokości 20% wartości brutto Umowy.  

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na: 

w razie wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy związanych z prawidłowym wykonaniem lub nie wykonaniem zamówienia, zobowiązany jest 

on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary pieniężnej, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej 

części umowy Umowy.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy w tym zakresie. 

 

ZESTAW 3 

 

Pytanie 1 

Proszę o poprawienie w §1 ust. 3 wzoru Umowy podstawy prawnej ; powinno być: „(….) ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (…)”.  

Odpowiedź:  

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje poprawy zapisu we wzorze umowy. 

§ 1 ust. 3 przyjmuje brzmienie: 
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„Wykonawca zobowiązuje się do unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z 

późn. zm.)” 

 

Pytanie 2 

Proszę o wykreślenie z §3 ust. 2 Wzoru Umowy zapisu w brzmieniu „podpisania przez obie strony karty 

przekazania odpadu”.  

Karty przekazania odpadu są wystawiane i zatwierdzane w formie elektronicznej w bazie BDO (baza danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Papierowe dokumenty nie obowiązują. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 (1 zestaw). 

 

Pytanie 3 

Proszę o dodanie w §4 ust. 1 Wzoru Umowy zapisu w brzmieniu: „Zamawiający zobowiązuje się do 

realizacji obowiązków wynikających z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach tj. do 

prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji w BDO w formie elektronicznych kart ewidencji 

odpadów wytworzonych i przekazanych do dalszego zagospodarowania”.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy w tym zakresie. 

 

Pytanie 4 

Proszę o przyjęcie w §6 ust. 1 pkt a) oraz pkt b) Wzoru Umowy zapisu w brzmieniu:  

„a) z tytułu niedotrzymania terminu odbioru odpadów w wysokości 1 % wartości brutto miesięcznej faktury 

za miesiąc poprzedzający naliczenie kary, za każdą godzinę zwłoki w odbiorze odpadów - po godzinach, o 

których mowa w § 4 ust. 2 umowy.  

b) tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.” 

Odpowiedź:  
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 (1 zestaw). 

 

Pytanie 5 

Proszę o dopuszczenie możliwości przesyłania faktur w formie PDF na wskazany przez Zamawiającego 

adres e-mail.  

Odpowiedź:  
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 (1 zestaw). 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,  dokonuje modyfikacji 

SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. 

 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 7 czerwca 2022 r. do godz. 09:00. 

(…) 

 

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 11:00.  

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 6 lipca 2022 r. 
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Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 

składania/otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 02/06/2022 r.  

  
 

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


