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                                                 Wykonawcy 

 

Dotyczy:  odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na odbiór, 

transport i utylizację odpadów medycznych- przetarg  nr 18/2018. 

 
 
Pytanie 1. Wnoszę o wykreślenie z Rozdz. VI pkt 8 ppkt 2) SIWZ zapisu dotyczącego 
obowiązkowego złożenia przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie odpadów 
objętych przedmiotem zamówienia.  
 
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. definiuje w paragraf 3 ust. 1 pkt 34) 
zbieranie odpadów, jako "gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 
przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany 
charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz 
tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b." Wykonawca, 
który transportuje odebrane od Zamawiającego odpady medyczne bezpośrednio do 
spalarni nie jest zobowiązany do posiadania decyzji na zbieranie odpadów. 
Czynnością właściwą dla spalarni natomiast jest zdefiniowane w paragrafie 3 ust. 5 
pkt c) cytowanej Ustawy o odpadach magazynowanie odpadów medycznych na 
terenie spalarni przed ich załadunkiem do instalacji termicznego przekształcania 
odpadów, co zostaje określone w decyzji na przetwarzanie odpadów wydanej przez 
właściwy organ administracyjny. 
Ponadto, zgodnie z zapisem w art. 23 ust. 2 cytowanej Ustawy o odpadach 
zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych poza miejscem ich wytwarzania. Decyzja na zbieranie definiowane 
jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania 
wydawana jest tylko w szczególnych przypadkach w celu zapewnienia ciągłości 
odbioru odpadów. W przypadku przedmiotowego postępowania nie zachodzi taka 
potrzeba.  

Odp. Zamawiający wykreśla. Rozdz. VI pkt 8 ppkt 2) SIWZ przyjmuje brzmienie: 
uprawnienia w formie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwowy 
dla Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport                      
i unieszkodliwianie odpadów będących przedmiotem zamówienia zgodnie                    
z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21) i ustawą            
z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) wraz 
z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w.w. ustaw. 
 

 
 

 
 

1. Certyfikat nr FS 509168 
2. ISO 9001 : 2008 

oraz  
 

1. Certyfikat nr OHS 634480 

2. OHSAS 18001:2007 

http://www.szpital-chrzanow.pl/
mailto:sekretariat@spch.home.pl
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Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zezwolenie na 
eksploatację spalarni odpadów w zakresie odpadów objętych przedmiotem 
zamówienia”, o którym mowa w Rozdz. III pkt 13 SIWZ ? Czy zezwolenie o którym 
mowa w Rozdz. III  pkt 13 SIWZ na unieszkodliwianie odpadów w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia, nie wyczerpuje obowiązku posiadania przez Wykonawcę 
uprawnień do prowadzenia przedmiotowej działalności? 
Odp. Zamawiający wykreśla powyższy zapis. Rozdz. III pkt 13 SIWZ przyjmuje 
brzmienie: 
Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa na terenie RP tj.: 
 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz 21) 
- zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia, 
- zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów w zakresie odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia. 
 ustawa z dn. 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw. 
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 05 października 2017r.                  
w sprawie szczegółowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi, 
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.                 
z 2014r., poz 1973),  
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.               
z 2017 r. poz. 519) 
  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 169)  
 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 
r. poz. 2200) 
 
 
Pytanie 3. Proszę o podanie parametrów (wymiary i zakres ważenia) wagi do ważenia 
odpadów medycznych, o której mowa w Rozdz. III pkt 10, a która zostanie 
umieszczona w magazynie tymczasowego przechowywania odpadów medycznych. 
Odp. Waga platformowa, nierdzewna, odporna na wodę, detergenty i środki 
dezynfekcyjne. Do ważenia odpadów w workach. Legalizowana. Wymiary: 50cm 
x 40cm +/- 5cm. Zakres ważenia 150kg, dokładność 50g. Czytnik wagi 
umieszczony na słupku. 
 
Pytanie 4. Na podstawie art. 91 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia                    
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), wnoszę o przyjęcie              
w Rozdz. XV SIWZ następujących kryteriów oceny ofert:  
 
a) Cena - 60%  
Wartość punktowa „cena” = R x (C min./ C of x 100) 
R – ranga ocenianego kryterium, 
C min. –  najniższa cena z oferowanych  

C of -   cena w badanej ofercie 
Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta w kryterium cena, wynosi 60 
pkt. 
b) Wydajność roczna spalarni, w której będą utylizowane odpady – 20% 
Wartość punktowa wydajność roczna spalarni = R x (W of/ W max. x 100) 
R – ranga ocenianego kryterium,  
W of -   wydajność w badanej ofercie  
W max. –  najwyższa wydajność roczna z oferowanych 
Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta w kryterium wydajność 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaojvhezto
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaojvhezto
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobyhe2do
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwga2dk
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwga2dk
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roczna spalarni wynosi 20 pkt. 
c) Czas reakcji  20% 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5. Wnoszę o przyjęcie w Rozdz. VI pkt 8 SIWZ ppkt 7) oraz ppkt 8                         
w poniższym brzmieniu: 
7) Dokumenty, zaświadczenia należytego podmiotu zajmującego się poświadczeniem 
zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, wymogami jakościowymi 
zakresie usług transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, 
potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. PN-EN ISO 
14001:2015, PN:EN 18001:2004 lub równoważne, aktualne na dzień składania ofert. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w 
dokumenty, zaświadczenia winien przedłożyć każdy z Wykonawców w zakresie 
części zamówienia za którą będzie odpowiedzialny. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 
8) Dokument wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                       
(właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą 
unieszkodliwiane odpady medyczne zakaźne jest eksploatowana i pełnia wymogi w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, a ich standardy są dotrzymane 
(niniejszy dokument odzwierciedla aktualny status instalacji na dzień składania 
ofert), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  
Odp. Zamawiający w Rozdz. VI w pkt 8 SIWZ dodaje ppkt 7): Zamawiający 
wymaga - dokumentu wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że 
spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne zakaźne jest 
eksploatowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawiony nie wcześniej 
niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
  
                                                                               Z poważaniem                                                        

                                                                                                                                                   p.o. DYR                                                                           
 
                                                                                           DYREKTOR 

                                                                                           Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 
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