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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
DOTYCZĄCE PRZETARGU NA: 

 
„Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych” 

 
Numer sprawy: TP/135/2021 

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych” numer sprawy: TP/135/2021 
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  
zgodnie z Art. 284 ust. 6 ustawy pzp. przekazuje ich  treść i odpowiedzi. 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
Pytanie nr 1 
Zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale IX SWZ punkt 4 B Zamawiający wymaga, aby wykonawca 
przedstawił jako podmiotowy środek dowodowy: 
„… b) zezwolenie, licencje, koncesje lub wpis do rejestru działalności regulowanej do wykonywania  
 działalności w zakresie usług związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów  
  medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.   
  797 z późn. zm.)” 
 
Wpis do rejestru działalności regulowanej dotyczy odbioru odpadów komunalnych, nie dotyczy zatem 
usługi odbioru odpadów medycznych. Proponujemy, aby Zamawiający żądał w zakresie transportu 
odpadów wpisu do rejestru BDO. 
W związku z powyższym proponujemy modyfikację cytowanego powyżej zapisu w następujący 
sposób: 
„… b) zezwolenie, licencje, koncesje lub wpis do rejestru BDO do wykonywania  
 działalności w zakresie usług związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów  
  medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.   
  797 z późn. zm.)” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian. Przywołany przepis jest zgodny z 
Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. § 7 ust. 2 pkt 1. 
(Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami). Zamawiający pod pojęciem wpisu do rejestru działalności regulowanej rozumie także 
wpis do rejestru BDO.   
 
Pytanie nr 2 
Zgodnie z zapisem zawartym w §4 ust. 1 wzoru umowy: 
„…Zamawiający informuje, że może dojść do konieczności zwiększenia częstotliwości odbioru 
odpadów medycznych ( max. 1 raz w tygodniowo), na co Wykonawca wyraża zgodę”. 
 
Ponieważ trudna sytuacja epidemiologiczna w dużym stopniu dotyczy również firm świadczących 
usługi transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dodatkowy odbiór odpadów musi być 
uzgodniony przez obie strony umowy. W związku z powyższym proponujemy modyfikację 
cytowanego powyżej zapisu w następujący sposób: 



„…Zamawiający informuje, że może dojść do konieczności zwiększenia częstotliwości odbioru 
odpadów medycznych ( max. 1 raz w tygodniowo). Dodatkowy odbiór odpadów zostanie 
każdorazowo uzgodniony przez obie strony umowy. Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy 
odbioru poza ustalonym wcześniej harmonogramem”. 

Odpowiedź:   
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w projekcie umowy. 

Pytanie nr 3 
 W §4 ust. 1 wzoru umowy, Zamawiający określił kary umowne w następujący sposób: 

„1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu usługi danego odbioru w wysokości 0,2% wartości brutto tej usługi 
odbioru, za każdy dzień zwłoki, 

b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto 
umowy o której mowa w § 2 ust. 1, 

c) za nie przedłożenie lub zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie 
dokumentów o których mowa w: 

- § 8 ust. 2 – w wysokości 5.000,00 zł.  

- § 8ust.  3 – w wysokości 1.000,00 zł. za każdy przypadek. 

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości 
brutto umowy o której mowa w § 2 ust. 1.” 

Zaproponowane przez Zamawiającego kary nie są proporcjonalne do przewinienia i do ewentualnych 
strat na jakie Zamawiający byłby narażony w przypadkach, o których mowa powyżej. 

Należy zauważyć, że żądanie  wysokich kar umownych może okazać się niekorzystne nie tylko dla 
Wykonawcy, ale również dla samego Zamawiającego, gdyż może zniechęcić do składania ofert i 
stanowić przyczynę małego zainteresowania Wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia, 
a to wpływa na konkurencyjność składanych ofert. 

W związku z powyższym  proponujemy modyfikację cytowanego powyżej zapisu w następujący 
sposób: 

„1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu usługi danego odbioru w wysokości 50,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, 

b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 1% wartości brutto 
umowy o której mowa w § 2 ust. 1, 

c) za nie przedłożenie lub zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie 
dokumentów o których mowa w: 

- § 8 ust. 2 – w wysokości 100,00 zł.  

- § 8ust.  3 – w wysokości 100,00 zł. za każdy przypadek. 

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 1% 
wartości brutto umowy o której mowa w § 2 ust. 1.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu  w projekcie umowy. 
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