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Dz. Z. P.  02/18/18 
 
 
 
 

Uczestnicy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego    
w  trybie przetargu nieograniczonego na  usługi związane z gospodarką odpadami medycznymi dla Szpitali Klinicznych 

podległych Uniwersytetowi Medycznemu  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu    
 

 
                      WYJAŚNIENIE   TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

W  związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców,  
Zamawiający, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na 
podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U z 2017 r. poz. 1579) 
udziela  wyjaśnień:   
 
  
Pytania z dnia 23.02.2018r. 
 
1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1a do SIWZ dotyczącym świadczenia usługi odbioru odpadów o kodzie 180104 

dla Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 pkt 4.2 a, Wykonawca zobowiązany będzie do 
użyczenia (na czas obowiązywania umowy) kontenera hakowego z dachem lub nieprzemakalną, sztywną plandeką o pojemności 
38m3. Wykonawca wymaga również, aby odpady były odbierane raz w miesiącu.  
 
Prosimy o dopuszczenie alternatywnego sposobu świadczenia usługi, tj. użyczenia (na czas obowiązywania umowy) kontenera 
stacjonarnego                   (w załączeniu zdjęcie) wraz z jego myciem i dezynfekcją, zamiast kontenera hakowego. Kontener stacjonarny 
mógłby być opróżniany częściej np. jeden raz w tygodniu, a samo jego opróżnienie jest mniej inwazyjne  i bezpieczniejsze od 
zabierania kontenera hakowego. Zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. Odpady byłyby odbierane częściej co zapewni, że nie  
zostanie  przekroczony 30 dniowy termin ich magazynowania i tym samym zachowane będą odpowiednie warunki sanitarne. Zmiana 
przyczyni się również do zwiększenia konkurencyjności wśród firm ubiegających się   o przedmiotowe zamówienie, tym samym może 
wpłynąć na obniżenie kosztów świadczenia usługi.  
 
Zaproponowana zmiana ułatwi również świadczenie usługi przez  Wykonawcę. Rozładunek kontenera hakowego jest stosunkowo 
prosty  
w przypadku odpadów komunalnych na wysypisku, natomiast w przypadku spalarni odpadów medycznych rozładunek z takiego 
urządzenia jest utrudniony. 

Jak wynika z powyższego zaproponowana zmiana będzie korzystna dla obu stron, prosimy zatem o przychylenie się do naszej 
propozycji. 

  
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza proponowane wyżej rozwiązanie. Zmiana została uwzględniona w  opisie przedmiotu zamówienia – 
załączniku nr 1a do specyfikacji.  

 
 
2. Zgodnie z opisem i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia dla Szpitala Klinicznego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 

Polna 33 (załącznik nr 1A do SIWZ): 
„Wykonawca zobowiązany będzie: 
a. do użyczenia 4 pojemników o poj. 1100 l do gromadzenia odpadów…” 
 
Zamawiający wymaga również dezynfekcji tych pojemników odpowiednim preparatem. W opisie przedmiotu zamówienia nie ma 
informacji na temat wymiany pojemników pełnych na puste. Zapis o wymianie pojemników widnieje natomiast w §2 pkt 14 ust 1) i 2) 
wzoru umowy. Wynika z tego, że opis przedmiotu zamówienia nie jest tożsamy ze wzorem umowy 
Jednocześnie informujemy, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 
z odpadami medycznymi czy inne przepisy dotyczące odpadów medycznych nie nakładają na Wytwórcę odpadów medycznych 
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obowiązku przekazywania ich do unieszkodliwienia w kontenerach. Kontenery takie służą jedynie do składowania odpadów. Po 
każdorazowym opróżnieniu powinny być one wymyte i wydezynfekowane. W przypadku, gdy pojazd jest przystosowany do 
transportu odpadów medycznych (UN3291) na podstawie przepisu szczególnego VV11 odpady mogą być transportowane luzem.  
W związku z powyższym prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisów o których mowa w §2 pkt 14 ust 1) i 2) i odstąpienie od 
wożenia odpadów w kontenerach. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższych zapisów  ze wzoru umowy, jednocześnie uwzględnia  je  w  opisie przedmiotu 
zamówienia – załączniku nr 1a do specyfikacji. 

 
 

3. Zgodnie z zapisem w §2 pkt 7 ust 3) i 5) wzoru umowy (załącznik 4a do SIWZ – część nr 2: 
„7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu przedmiotu umowy obowiązujących przepisów prawa w tym 
zakresie, a w szczególności: 
… 3) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 101) w sprawie dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych… 
… 5) art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach….” 

W związku z faktem, iż art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. dotyczy jedynie odpadów o właściwościach zakaźnych prosimy 
o usuniecie powyższych zapisów ze wzoru umowy, która dotyczy odpadów innych niż zakaźne. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wykreśla  powyższy zapis  ze  wzoru umowy. 
 
4. W  §2 pkt 10 wzoru umowy (załącznik 4a do SIWZ – część nr 2): 

„6) za nie przedstawienie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych (DPU) wydanego w postaci 
zestawienia wyszczególniającego rodzaje i masę zakaźnych odpadów medycznych poddanych unieszkodliwianiu w ciągu jednego 
miesiąca kalendarzowego  
w terminie do 14-tego każdego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi - w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia 
brutto z miesiąca poprzedzającego nałożenie kary..” 
Prosimy o usunięcie kary opisanej powyżej z umowy dotyczącej części nr 2.  

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wykreśla  powyższy zapis  ze  wzoru umowy. 
 

 

Powyższe zmiany nie prowadzą  do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W załączeniu  opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ  oraz wzór umowy – załącznik nr 4a do SIWZ po uwzględnieniu 
zmian. 
 
 
 

      


