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Nr referencyjny: TZ.372.57.2020                                 Zielona Góra 07.10.2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ  oraz zmianie 

terminu składania i otwarcia ofert. 
 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. niniejszym 

informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.57.2020 – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego są „Sukcesywne 

usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych w ilości szacunkowej 35 Mg", wniesiono 

następujące pytania: 
 

PYTANIE 1 
Zgodnie z treścią SIWZ rozdział XIII ust. 4.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia między innymi decyzji 

w zakresie zbierania odpadów. Pragniemy zauważyć, iż zgonie z art. 3.134) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

przez zbieranie odpadów rozumie się 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, a tym zajmuje się 

wytwarzający lub pośrednik, który transportuje odpady do firmy utylizującej. Ponadto zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. zakazuje się zbierania zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem 

wytwarzania. Decyzja na zbieranie odpadów zakaźnych może być wydana jedynie w szczególnych przypadkach, w celu 

zapewnienia ciągłości odbioru odpadów. W przypadku niektórych firm, które zajmują się transportem 

i unieszkodliwianiem odpadów w swojej instalacji, nie ma obowiązku posiadania decyzji na zbieranie, ponieważ odbierane 

odpady transportowe są bezpośrednio do unieszkodliwiania. W związku z tym wnosimy o usunięcie tego wymogu. 
Odpowiedź: 

Zamawiający w miejsce dotychczasowego zapisu SIWZ w Rozdziale XIII pkt 3 dla Warunku I: „(...)Zezwolenie / decyzja 

musi być wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawniać Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej SIWZ (…)” 

wprowadza: „(...) Zezwolenie / decyzja musi być wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawniać Wykonawcę do 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach 

określonych w niniejszej SIWZ (...)” 
 

PYTANIE 2 
Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy, § 2 ust.2 wymaga: 
W celu wykonania postanowień ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do używania pojemniki do przechowywania 

odpadów medycznych oczekujących na odbiór w następujących ilościach: 
-  .............. szt. – o pojemności .................. l  (do odpadów o nr kodu ................................…) 

-  .............. szt. – o pojemności .................. l  (do odpadów o nr kodu ................................…) 

-  .............. szt. – o pojemności .................. l  (do odpadów o nr kodu ................................…) 

 

Prosimy o podanie ilości i jakiego rodzaju mają być wymagane pojemniki. 

Odpowiedź:   

Ilości oraz rodzaj pojemników zostały określone przez Zamawiającego  w punkcie 9  Formularza cenowo-technicznego 

( Załącznik nr 2 do SIWZ) 

 

PYTANIE 3 
Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy, § 3 ust.5 wymaga: 
Należność za fakturę VAT będzie płatna przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od 

daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT. 

Wnosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury Vat. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi odbioru odpadów medycznych  w systemie 

ciągłym a tym samym do bieżącego ponoszenia kosztów tj. koszty unieszkodliwiania, koszty transportu , paliwa czy 

wynagrodzenia pracowników. Długi termin płatności może spowodować zachwianie płynności finansowej Wykonawcy co 
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w ostateczności może skutkować koniecznością zaciągnięcia przez Wykonawcę kredytu co może niekorzystnie wpłynąć 

na ostateczną ofertę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 4 
Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ Wzór Umowy, § 7  wymaga: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10 % kwoty wymienionej w § 3 ust. 2 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu poszczególnej 

usługi w danym dniu wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, 
3) 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu 

poszczególnej usługi wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, 
4) 3% wartości usług objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, 

5) 0,5% wartości usług objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu 

dostarczenia faktury, o którym mowa w § 3 ust. 4, 
6) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek zatrudnienia niezgodnego z postanowieniami § 5 

ust. 1. 

  

Wnosimy o modyfikację, na: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 5 % niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu poszczególnej 

usługi w danym dniu wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, Prosimy o usunięcie 

zapisu. Za te samo przewinienie Zamawiający nakłada już kary w ust 3. 
3) 50,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu 

poszczególnej usługi wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, 
4) 3% wartości usług objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku nieprawidłowego wystawienia Faktury VAT dopuszczone jest 

wystawienie jej korekty. Zamawiający zawarł taki zapis w umowie w  §3 ust 6. 

5) 0,5% wartości usług objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu 

dostarczenia faktury, o którym mowa w § 3 ust. 4, 
6) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek zatrudnienia niezgodnego z postanowieniami § 5 

ust. 1. 

Wnosimy o przyjęcie powyższych modyfikacji, Wykonawca musi w kalkulowanej ofercie uwzględnić ewentualne ryzyko 

nałożenia przez Zamawiającego kary. 

Zaproponowana modyfikacja korzystnie wpłynie na ostateczną ofertę a tym samy przyczyni się do wzrostu korzyści 

finansowych dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 5 
Prosimy o dodatnie do umowy zapisu: 

„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 powyżej 60 dni od wyznaczonego 

terminu jej płatności” . 

Wprowadzenie powyższego zapisu do umowy zagwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawca zachowa płynność 

finansową a tym samym świadczona usługa realizowana będzie na najwyższym poziomie zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

PYTANIE 6 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do tymczasowego ograniczenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych bez 

konsekwencji naliczenia kar w przypadku uzasadnionego braku możliwości dalszego ich unieszkodliwiania (np. z powodu 
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awarii bądź postoju instalacji do termicznego przekształcania odpadów) o czym Wykonawca poinformuje na piśmie 

Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Zgodnie z SIWZ Wykonawca przez cały okres 

obowiązywania umowy w sprawie zamówienia musi dysponować zlokalizowaną na terenie województwa lubuskiego 
dostępną, czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana będzie usługa 

w zakresie ich unieszkodliwiania. Instalacja ta musi posiadać  wolne moce przerobowe dla odpadów medycznych 

pochodzących od Zamawiającego w ilościach i o kodach określonych w niniejszej SIWZ. Instalacja do 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych musi spełniać warunki, o których mowa w art. 29 ustawy 

o odpadach. 

Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych 

na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku 

gdy istniejące instalacje na obszarze województwa lubuskiego będą w trakcie przestoju lub nie będą posiadać wolnych 

mocy przerobowych, fakt ten należy każdorazowo bezzwłocznie udokumentować. 

 

PYTANIE 7 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf na podany adres e-mail. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że na podstawie art. 38 

ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza też inne zmiany w § 3 ust. 4 Wzoru umowy, który stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

 

ZMIANA TREŚĆ SIWZ 
W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ  w następujący sposób: 
 

 1.  Miejsce, w którym zmieniana jest treść: SIWZ, ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
3. Warunki udziału w postępowaniu: 
Było: 

(...)  Zezwolenie / decyzja musi być wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawniać Wykonawcę do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej 

SIWZ (...) 

 

Jest: 

(...)  Zezwolenie / decyzja musi być wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawniać Wykonawcę do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej 

SIWZ (...) 
 

Zamawiający niniejszym informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 

zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

2 Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, § 3 ust. 4 
Było: 

„Faktura VAT zostanie dostarczona do Zamawiającego najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powinna 

być wystawiona zgodnie z ust. 3.” 

 

Jest: 

Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim. Faktura VAT zostanie dostarczona do Zamawiającego najpóźniej w 

terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powinna być wystawiona zgodnie z ust. 3 do sekretariatu Zamawiającego lub 

elektronicznie w formacie pdf na adres sekretariat2@szpital.zgora.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF). W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana ręcznie ani drukowana na drukarce 

igłowej. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje,  że w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 5 do SIWZ wprowadza 

Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach. 
 

mailto:sekretariat2@szpital.zgora.pl
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W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący 

sposób: 

 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

3.  ROZDZIAŁ XVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt 1.2. 

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 09.10.2020 r. o godzinie 10:00. 

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 14.10.2020 r. o godzinie 10:00. 

4. ROZDZIAŁ XX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, XX.I Zapisy dotyczące składania oferty 

w formie tradycyjnej (papierowej), pkt 6 

Było: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami 

w kopercie, opisanej w następujący sposób: 

 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 

Dział Zamówień Publicznych 
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych w ilości szacunkowej 35 Mg" -  

nr ref.: TZ.372.57.2020 

Nie otwierać przed 09.10.2020 r. Godz. 11:00 
 

 

Jest: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami  

w kopercie, opisanej w następujący sposób: 

 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. 

Dział Zamówień Publicznych 
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

„Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych w ilości szacunkowej 35 Mg" -  

nr ref.: TZ.372.57.2020 

Nie otwierać przed 14.10.2020 r. Godz. 11:00 
 

 

5. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było: 
1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 09.10.2020 r. do godziny 10:00 
Jest: 

1. Ofertę należy złożyć: 

1.2. za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu, nie później niż do 14.10.2020 r. do godziny 10:00 

 

6. ROZDZIAŁ XXII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było: 
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek  administracji) 

w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 r. o godzinie 11:00 w Sali nr 115 (budynek  administracji) 

w siedzibie Zamawiającego. 
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Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie 

w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.  
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje 

stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr   590058-N-2020 z dnia 2020-09-28 r. 
 

 
 

                 
            

                     ZAMAWIAJĄCY: 
        

 Prezes Zarządu 

 Marek Działoszyński 

(podpis na oryginale) 
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