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            Poznań, dnia 05.03.2018r. 
Dz. Z. P.  02/19/18 
 
 
 
 

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 28.02.2018r. 
 
1. Prosimy o poprawienie błędnie wpisanego oznaczenia postępowania PN-02/17. 

W rozdziale II pkt 2 SIWZ Oznaczenie postepowania podano, iż przedmiotowe  postępowanie oznaczono jako: PN – 02/17, 
natomiast na pierwszej stronie SIWZ oraz we wszystkich jej załącznikach Zamawiający posługuje się oznaczeniem:  PN – 02/18. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia oznaczenie  w rozdziale II pkt. 2 na PN – 02/18. 

 
2. Prosimy o zweryfikowanie asortymentu wyszczególnionego  dla poszczególnych szpitali  w Formularzu asortymentowo – 

cenowym  Część 1,  pod tabelą nr 1 (zał. nr 3 do SIWZ) i podanie właściwych ilości odpadów dla poszczególnych podmiotów.      

Ilości odpadów przypisane do szpitali klinicznych w ww. formularzu różnią się od ilości wskazanych dla tych szpitali w Opisie 
przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ). Ponadto w asortymencie  Szpitala im. H. Święcickiego wymieniono kod odpadu 15 01 
10*, nie ujęty  w opisie przedmiotu zamówienia dla tego szpitala oraz kod odpadu 16 02 13*, który nie jest przedmiotem 
zamówienia. 

 
Odpowiedź:  
W załączeniu  formularze asortymentowo – cenowe  (zał. Nr 3 do SIWZ)  po dokonaniu  zmian  w  odniesieniu do części nr 1. 

 
3. Zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3. 2 lit. a, Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów 

ze SK im. Przemienienia Pańskiego, z wszystkich trzech lokalizacji, od poniedziałku do soboty czyli 6 razy w tygodniu. 

Wnosimy o zmianę częstotliwości odbioru odpadów dla lokalizacji na os. Rusa do 5 razy  w tygodniu – od poniedziałku do piątku.  
W tym miejscu jest o wiele mniej odpadów niż w pozostałych lokalizacjach SK im. Przemienienia Pańskiego  i posiadacie Państwo 
możliwości magazynowe w tym obiekcie, więc częstotliwość odbiorów            5 razy w tygodniu jest wystarczająca.  Podkreślić 
należy, iż w soboty odbierane są odpady od podmiotów wytwarzających ilości odpadów przekraczające możliwości magazynowe 
tych jednostek. Odbiór odpadów z punktu na os. Rusa w sobotę, dzień wolny od pracy dla pracowników Wykonawcy, nie jest  
konieczny. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana została uwzględniona w  opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do specyfikacji.  
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4. Zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ pkt. 2.3. Wykonawca zobowiązany jest do mycia  i dezynfekcji pojemników do gromadzenia 

odpadów, prosimy o wskazanie ilości i wielkości  pojemników jakie wykonawca ma dostarczyć do Szpitala im. H. Święcickiego dla 

lokalizacji przy ul. Przybyszewskiego i przy ul. Grunwaldzkiej. 

Odpowiedź:  
Szpital, ul. Przybyszewskiego 49 

-  pojemnik 240 l – 1 szt. na odpady 180108* 
-  pojemnik 240 l – 1 szt. na odpady 180102* 
-  pojemnik 1100 l – 6 szt. na odpady 180103* 

 
Szpital, ul. Grunwaldzka 16/18 

- pojemnik 240 l – 1 szt. na odpady 180108* 
- pojemnik 240 l – 1 szt. na odpady 180102* 
- pojemnik 1100 l – 5 szt. na odpady 180103* 

 
Powyższe  ilości i  wielkości pojemników uwzględniono w  opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do specyfikacji.  

 

5. Prosimy o wskazanie ilości i wielkości  pojemników jakie wykonawca ma dostarczyć do gromadzenia odpadów  o kodzie 18 01 04 

dla SK  im. Przemienienia Pańskiego.   

 

Odpowiedź: 

Na każdy z obiektów pojemnik o pojemności 120 l (uwzględniono w  opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1a do 
specyfikacji).  

 

 

6. Czy Wykonawca ma dostarczyć pojemniki do gromadzenia odpadu o kodzie 18 01 04 dla SK im. H. Święcickiego oraz 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego SK im. W. Degi? Prosimy wskazać ilość i wielkość pojemników. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany będzie do użyczenia  pojemników  o poj. 240 l  do gromadzenia w/w odpadów:  

 Szpital, ul. Przybyszewskiego 49 – 1 szt. 

 Szpital, ul. Grunwaldzka 16/15   – 1 szt. 
Powyższe  ilości i  wielkości pojemników uwzględniono w  opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1a do specyfikacji.  

 
Szpital  Ortopedyczno – Rehabilitacyjny nie zamawia pojemników do gromadzenia odpadów o kodzie  18 01 04. 

 

7. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 4  zał. nr 4 do SIWZ - wzoru umowy cyt.: „We wszystkich przypadkach ekspozycji zawodowej na krew lub 

IPIM (INNE POTENCJALNE INFEKCYJNE MATERIAŁY) pracowników, postępowanie poekspozycyjne oraz związane z nim koszty 

scedowane są na  Wykonawcę.” 

Zapis o powyższej treści  jednoznacznie  powoduje przeniesienie całej odpowiedzialności za wszystkie przypadki ekspozycji 

zawodowej na krew lub IPIM pracowników  wykonawcy wyłącznie na Wykonawcę. Tymczasem  to  Zamawiający odpowiada za  

prawidłowe postępowanie z odpadami w miejscu ich wytworzenia stosownie do zapisów, m. innymi,  Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie  szczegółowego sposobu postępowania  z odpadami medycznymi z 2017 r. 

§ 3 ust 5 ww. rozporządzenia.: „Odpady medyczne o ostrych końcach i  krawędziach  zbiera się w miejscu powstawania w pojemnikach 

jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Przepisy ust. 1-3 w 

zakresie oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio, w sposób pozwalający na jednoznaczne 

zidentyfikowanie przeznaczenia pojemnika”. 

Dlatego w myśl przytoczonych przepisów, w  przypadku zaistnienia ekspozycji zawodowej na krew lub IPIM pracowników 

Wykonawcy, z winy Zamawiającego, postępowanie poekspozycyjne oraz koszty z nim związane powinien ponieść  Zamawiający. 

Dlatego wnosimy o zmianę zapisów § 2 ust. 4 wzoru umowy i nadanie im brzmienia cyt.: „W przypadkach ekspozycji zawodowej na 

krew lub IPIM (INNE POTENCJALNE INFEKCYJNE MATERIAŁ) pracowników Wykonawcy, powstałych z winy Zamawiającego, 
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postępowanie poekspozycyjne oraz związane z nim koszty ponosi  Zamawiający natomiast w przypadkach ekspozycji zawodowej na krew lub 

IPIM (INNE POTENCJALNE INFEKCYJNE MATERIAŁ) pracowników Wykonawcy, powstałych z winy Wykonawcy związane z nim koszty 

ponosi Wykonawca.” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany   we  wzorze umowy (zał. nr 4 do SIWZ). 
 
 

8. Wnosimy o doprecyzowanie zapisów wzoru umów (zał. nr 4 i zał. nr 4a do SIWZ) § 10 ust 1 pkt. 4.: „za  nie przestrzeganie przy 

wykonywaniu przedmiotowej usługi przez Wykonawcę, obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zasad sanitarno-

epidemiologicznych  w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego  w §  5 ust 1 pkt 2 umowy”.  

Ww. zapis jest  bardzo ogólny, co powoduje, że Wykonawca nie wie za jakie,  konkretne uchybienia    w realizacji umowy może 
zostać ukarany.     
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie jest prowadzone dla 5 szpitali, o znacznej wartości  umowy, a więc kary umowne 
przewidziane we wzorach umów § 10 ust 1 pkt 4 będą niewspółmiernie wysokie do ewentualnej szkody wyrządzonej 
Zamawiającemu. Przy identycznych zapisach                                      w postępowaniu prowadzonym dla jednego szpitala kara 
byłaby pięciokrotnie niższa. 
Wnosimy o wyszczególnienie uchybień, których dotyczą zapisy § 10 ust 1 pkt 4. we wzorach umów (zał. nr 4 i zał. nr 4a do SIWZ) 
oraz o zmniejszenie kary przewidzianej ww. zapisami do wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego  w §  5 ust 
1 pkt 2 umowy. 
 
 

Odpowiedź:  
Pod pojęciem nieprzestrzegania  obowiązujących przepisów prawa, za które Zamawiający ma prawo  naliczyć kary umowne 
należy rozumieć wszelkie naruszenia reżimu prawnego związanego z wykonaniem przedmiotu zamówienia, którego dotyczy 
niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Nie chodzi zatem  o naruszenie przepisów ustawy Pzp, lecz 
przepisy dotyczące gospodarki odpadami oraz inne przepisy, które w sposób przyczynowo – skutkowy wynikają z tego źródła, 
którym jest owa gospodarka odpadami. Co do żądania obniżenia kary  umownej Zamawiający nie wyraża zgody, albowiem jak 
sam Wykonawca zauważa w swoim zapytaniu wysokość kary umownej winna być proporcjonalna do zakresu umowy, a w 
przypadku niniejszego zamówienia, wielkość kar  usprawiedliwiona jest jego rozmiarem. Nadto nie są one  nadmierne, a co do 
swojej wysokości stosowane w obrocie prawnym i mają charakter realnie gwarancyjny. 
 

9. Wnosimy o wykreślenie zapisu § 10 ust. 1 pkt. 6  wzoru umowy- zał. nr 4a do SIWZ.    

Ww. zapisy przewidują karę umowną za nieprzedstawienie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów 
medycznych (DPU).   Tymczasem  załącznik nr 4a przedstawia wzór umowy dla Części II zamówienia, czyli odpadów o kodzie 18 
01 04,  które nie są odpadami zakaźnymi, dla odpadów  18 01 04 nie wystawia się DPU.    
                                                                                                            

Odpowiedź:  
Zamawiający wykreślił  powyższy zapis  ze  wzoru umowy. 
 
 
 
Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W załączeniu formularze asortymentowo – cenowe  (zał. Nr 3 do SIWZ)   w  odniesieniu do części nr 1,opis przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1 do SIWZ)  po uwzględnieniu zmian.       

        


