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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                                  Data: 
EP/220/89/2017/1                                                                  01.12.2017r. 

 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/89/2017 pn.: Odbiór, transport i   

unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWSZ w Szczecinie – 
lokalizacja: Sokołowskiego 11   

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 
j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytania Wykonawców:   
 

 
ZESTAW 1  

 
Pytanie nr 1, dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt. 3.2 

W  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1  pkt 3.2 jest:  

„Wykonawca   zapewni  specjalistyczne  pojemniki  do magazynowania  odpadów, wykonane   w z substancji  
nie wchodzących  w reakcje   fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami.” Prosimy o określenie koloru  

pojemników.  
ODPOWIEDŹ: Zróżnicowanie kolorystyczne pojemników jest jednym z kryteriów oceny, a 

Zamawiający w ramach przedmiotowego kryterium wymaga jedynie różnorodnej kolorystyki 

pojemników, dedykowanej poszczególnym rodzajom odpadów (tj. 1. zakaźnych 2. 
niebezpiecznych, innych niż zakaźne 3. innych niż niebezpieczne), bez wskazywania konkretnej 

kolorystyki pojemników. 
 

Pytanie nr 2, dotyczy Projektu umowy 

Czy Zamawiający dopuszcza  inne godziny odbioru  niż 9.00 – 13.00 ? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza innych godzin odbioru niż 9:00 – 13:00. 

 
Pytanie nr 3, dotyczy Projektu umowy 

W projekcie umowy Zamawiający za każdy przypadek braku  odbioru odpadów określa karę umowną w 
wysokości 5000,00 zł  a każdy przypadek odbioru poza godzinami wskazanymi określa karę w wysokości 500,00 

zł, unieszkodliwienie odpadów w instalacji innej niż wskazana 20% wartości umowy. Prosimy o odstąpienie od 

takich wymogów. Każdy potencjalny Wykonawca w przypadku tak drastycznych wymogów będzie musiał   
uwzględnić nieprzewidziane kary za zdarzenia które mogą zaistnieć (w wyniku  zdarzeń losowych na, które nie 

miał wpływu). Tak wysokie kary tylko podniosą koszty transportu i utylizacji odpadów. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na odstępstwo od opisanych wymogów. 

 

ZESTAW 2  
 

Pytanie nr 1, dotyczy Projektu umowy 
Projekt umowy zakłada karę w 5000 zł za brak odbioru odpadów. 

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć wartość kary? 
Wysokość kary jest zbyt wysoka w stosunku do ilości odpadów deklarowanych przez Zamawiającego do 

jednorazowego odbioru. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


2 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości kary. 
 

Pytanie nr 2, dotyczy Projektu umowy 

Zamawiający wymaga odbioru odpadów w określonych godzinach od 9.00 do 13.00. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godzin odbioru od 8.00 do 14.00 ? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godzin odbioru.  
 

Pytanie nr 3, dotyczy Projektu umowy 
Zamawiający przewiduje nałożenie kary za brak odbioru odpadów w określonych godzinach. 

Czy Zamawiający wprowadzić zapis o wyłączeniu nałożenia kary w przypadku braku odbioru odpadów w 

określonych godzinach przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak np. Natężenie ruchu 
drogowego, Blokada dróg przez służby uprzywilejowane.  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 4, dotyczy Projektu umowy 

Zamawiający wymaga unieszkodliwienia odpadów zgodnie z zachowaniem zasady bliskości określonej w art. 20 
ust. 3-6 z dnia 14.12.2012r. o odpadach oraz aby stosowane odstępstwa od zasady bliskości były 

udokumentowane  pisemnie i przedstawione na wezwanie zamawiającego. 
Projekt umowy zakłada nałożenie kary w wysokości 20% wartości umowy za każdy przypadek unieszkodliwienia 

odpadów w spalarni innej niż określona w § 1 ust. 4. 
Czy Zamawiający zmieni zapis nałożenia kary tak aby kara był nakładana w przypadku naruszenia zasady 

bliskości. 

Deklarowana instalacja może czasowo nie być w stanie unieszkodliwić odpadów z uwagi na możliwe wystąpienie 
awarii, której nie da się przewidzieć. Wówczas odpady zostaną przekazane do kolejnej instalacji 

unieszkodliwiania zgodnie z zasadą bliskości.   
W takim przypadku zasada bliskości jest zachowana a kara nie powinna zostać nałożona. Nakładanie kary za 

unieszkodliwienie odpadów zgodnie z prawem w instalacji, która na dany czas spełnia zasadę bliskości  jest 

bezpodstawne.  
ODPOWIEDŹ: W przypadku wystąpienia awarii w spalarni określonej w § 1 ust. 4, kara nie jest 

naliczana, a Wykonawca ma obowiązek postępowania z odpadami zgodnie z zasadą  bliskości. 
  

 
 
 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
   ds. Ekonomicznych 

       Małgorzata Szelągiewicz 

 


