
Kielce dn. 23.05.2022 r. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

  
 
W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór, 
transport i utylizację odpadów medycznych w okresie 1 roku” numer sprawy: TP/99/2022 
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach  zgodnie z Art. 
284 ustawy pzp. przekazuje ich treść i odpowiedzi. 
 
 
Pytanie 1 

 

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w Rozdziale VII ust. 2 pkt. b  

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający „Zaświadczenie wydane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni),  

z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne jest 

eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji  

(art. 147 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396  

z późn. zm), a ich standardy są dotrzymane (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

 o odpadach Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie powyższe zaświadczenie zobowiązane jest złożyć każdy  

z wykonawców w zakresie części zamówienia, za które będzie odpowiedzialny”. 

 

W związku z powyższym prosimy o dodanie do Rozdziału IX ust. 4 pkt f: 

 

f) „Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla 

spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne jest 

eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (art. 147 ustawy z 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm), a ich standardy są 

dotrzymane  

(art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm). W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe zaświadczenie 

zobowiązane jest złożyć każdy z wykonawców w zakresie części zamówienia, za które będzie 

odpowiedzialny”.  

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 2 
 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale X ust. 1 SWZ: 

 



„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych”. 

 

Należy zauważyć, iż usługa unieszkodliwiana odpadów jest kluczową część całego zamówienia.  

Ze względu na swoją specyfikę usługa ta powinna być wykonywana przez podmiot, który jest  

w stanie spełnić wszystkie warunki określone w SWZ. 

Zgoda na poleganie na zasobach innych podmiotów w tej części dopuszcza do realizacji 

podmioty, które nie są w stanie potwierdzić warunków stawianych przez Zamawiającego, a tym 

samym unieszkodliwianie odpadów powinno być wykonywane osobiście przez Wykonawcę, a 

nie przez podmiot udostępniający zasoby. 

  

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o zastrzeżenie osobistego wykonania przez 

Wykonawcę części zamówienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów objętych 

przedmiotem zamówienia. Proponujemy modyfikację wyżej cytowanego zapisu w 

następujący sposób:  

 

„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych z wyłączeniem 
części zamówienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów”. 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu jednocześnie 
przypominając, że nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom prac związanych z 
transportem i utylizacją odpadów. 
 
Pytanie 3 
 
Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów określonym w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym za Załącznik nr 2 do SWZ:   
 

Lp. Miejsce wytwarzania i gromadzenia 
odpadów medycznych 

Dzień tygodnia i godzina 
odbioru odpadów 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

1.  Busko Zdrój ul. Partyzantów 4 Poniedziałek godz.7-15 1 w tygodniu 

2.  Jędrzejów ul. 11 -go Listopada  Poniedziałek  godz.7 -15 1 w tygodniu 

3.  Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 14 Poniedziałek  godz.7-15 1 w tygodniu 

4.  Kielce ul. Św. Leonarda 10 Środa  godz.7-15  
Piątek  godz.7-15 

2 w tygodniu 

5.  Końskie ul. 1- go Maja 44 Środa  godz.7-15 1 w tygodniu 

6.  Opatów ul. Szpitalna 4 Wtorek godz.7-15 1 w tygodniu 

7.  Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 2 Wtorek  godz.8-14 1 w tygodniu 

8.  Pińczów ul. Łąkowa 2 Poniedziałek godz.7 -15 1 w tygodniu 

9.  Sandomierz ul. Schinzla 13 Czwartek 1 w tygodniu 



 

Prosimy o zmianę częstotliwości odbioru odpadów poprzez przyjęcie następujących 

częstotliwości odbioru: 

 

 

Przywołane powyżej częstotliwości odbioru odpadów zgodne są Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 

odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975) zgodnie, z którym w przypadku zachowania 

odpowiednich warunków temperaturowych wstępne magazynowanie odpadów może odbywać 

się tak długo jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę harmonogramu odbioru 

odpadów. 

 

Pytanie 4 

 

Jednym z  kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty, opisanych w Rozdziale XVIII SWZ jest odległość do instalacji (spalarni) 

wskazanej w ofercie. 

Lp. Miejsce wytwarzania i gromadzenia 
odpadów medycznych 

Dzień tygodnia i godzina 
odbioru odpadów 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

godz. 7-15 

10.  Skarżysko Kamienna ul. Szpitalna 1 Środa – piątek godz. 7-15 2 w tygodniu 

11.  Starachowice ul. Borkowskiego 2 Środa- piątek  godz.7 -15 2 w tygodniu 

12.  Włoszczowa ul. Młynarska 3 Poniedziałek godz.7 -15 1 w tygodniu 

Lp. Miejsce wytwarzania i gromadzenia 
odpadów medycznych 

Dzień tygodnia i godzina 
odbioru odpadów 

Częstotliwość odbioru 
odpadów 

1.  Busko Zdrój ul. Partyzantów 4 Czwartek godz.7-15 1 w tygodniu 

2.  Jędrzejów ul. 11 -go Listopada  Poniedziałek  godz.7 -15 1 w tygodniu 

3.  Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 14 Poniedziałek  godz.7-15 2 w miesiącu 

4.  Kielce ul. Św. Leonarda 10 Środa  godz.7-15  
Piątek  godz.7-15 

2 w tygodniu 

5.  Końskie ul. 1- go Maja 44 Poniedziałek  godz.7-15 1 w tygodniu 

6.  Opatów ul. Szpitalna 4 Wtorek godz.7-15 2 w miesiącu 

7.  Ostrowiec Świętokrzyski ul. Focha 2 Czwartek  godz.8-14 1 w tygodniu 

8.  Pińczów ul. Łąkowa 2 Wtorek  godz.7 -15 1 w tygodniu 

9.  Sandomierz ul. Schinzla 13 Czwartek  godz. 7-15 1 w tygodniu 

10.  Skarżysko Kamienna ul. Szpitalna 1 Środa – piątek godz. 7-15 1 w tygodniu 

11.  Starachowice ul. Borkowskiego 2 Poniedziałek  godz.7 -15 1 w tygodniu 

12.  Włoszczowa ul. Młynarska 3 Poniedziałek godz.7 -15 2 w miesiącu 



 

W związku z powyższym prosimy do wprowadzenie do SWZ wymogu wskazania odległości do 

instalacji (spalarni) wskazanej w ofercie, w której unieszkodliwiane odpady medyczne objęte 

przedmiotem zamówienia.   

 
Proponujemy modyfikację Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w 
ust. 2  
w następujący sposób: 
 
2. Adres spalarni, w której będą utylizowane odpady …..………., oddalonej od siedziby 
zamawiającego, tj. ul. Św. Leonarda 10 w Kielcach o …………….. km (UWAGA! Należy podać 
najkrótszą możliwą odległość drogową na podstawie przeglądarki www.google.pl/maps). 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający, na podstawie wskazanego w formularzu ofertowym 
adresu spalarni, samodzielnie określi najkrótszą możliwą odległość drogową, 
określenie tej wartości odbędzie się na podstawie przeglądarki www.google.pl/maps. 
 
Pytanie 5 
 
Zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia i projekcie Umowy 
stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 2  i nr 6 do SWZ, Zamawiający wymaga aby 
świadczenie usługi  odbywało się z zachowaniem przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 
Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku, gdy na terenie województwa, na którym 
wytwarzane są odpady brak jest instalacji do ich unieszkodliwiania, bądź istniejące instalacje 
nie mają wystarczających wolnych mocy przerobowych, Zamawiający będzie wymagał, aby 
usługa unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych była wykonywana w spalarni 
położonej na terenie innego województwa, w możliwie najbliżej położonej instalacji od 
miejsca wytwarzania odpadów? 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) dopuszcza unieszkodliwianie odpadów 
na obszarze innego województwa, a odległość instalacji jest jednym z kryteriów 
oceny ofert. 
 
Pytanie 6 
 
W § 5 ust. 1 lit. a, b, c, projektu umowy – Załącznik nr 6 do SWZ Zamawiający określił kary 

umowne. Zaproponowane przez Zamawiającego kary nie są proporcjonalne do przewinienia  

i do ewentualnych strat na jakie Zamawiający byłby narażony w przypadkach,  o których mowa  

w przywołanych powyżej zapisach.  

Należy zauważyć, że żądanie wysokich kar umownych może okazać się niekorzystne nie tylko 

dla Wykonawców, ale również dla samego Zamawiającego, gdyż może zniechęcić do składania 

ofert i stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie 

zamówienia, a to z kolei wpływa na konkurencyjność składanych ofert.  

W związku z powyższym proponujemy modyfikację zapisów W § 5 ust. 1 lit. a, b, c, projektu  

umowy – Załącznik nr 6 do SWZ w następujący sposób: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

http://www.google.pl/maps
http://www.google.pl/maps


a) za zwłokę w wykonaniu usługi danego odbioru w wysokości 0,1% wartości brutto tej usługi 

odbioru, za każdy dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% 

niezrealizowanej części zamówienia,  

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 za każdy przypadek.  

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

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 7 

Zamawiający w SWZ wskazał: 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zgodnie z art. 121 pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych/.  
Jednocześnie w pkt. X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW Zamawiający wskazał: 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z powyższym Wykonawca może polegać na podwykonawcach 
w zakresie świadczonej usługi? 
 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami w SWZ Wykonawca nie może polegać na podwykonawcy 
(podwykonawcach) w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych. 
 
Pytanie 8 
Zamawiający w SWZ wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentu: 
Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla 
spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne jest 
eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (art. 147 ustawy z 
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm), a ich standardy są 
dotrzymane (art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. 
zm). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe zaświadczenie 
TP/99/2022 zobowiązane jest złożyć każdy z wykonawców w zakresie części zamówienia, za które będzie 
odpowiedzialny. 
 

Prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu 

w/w zaświadczenie dotyczy tylko spalarni odpadów medycznych, a nie dotyczy transportującego. 

 

ODPOWIEDŹ: Tak, zaświadczenie dotyczy spalarni. 

 

Pytanie 9 

Zamawiający w SWZ wymaga od wykonawcy posiadania certyfikatów ISO: 
 Zamawiający wymaga aby usługa objęta przedmiotem zamówienia świadczona była zgodnie  
z normami środowiskowymi PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001 lub równoważnymi (…) 



Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie obiektywnych przesłanek, które Zamawiający przyjął jako 

podstawę do żądania od wykonawców posiadania w/w certyfikatów, biorą pod uwagę, że przedmiot 

zamówienia dotyczy usługi transportu i unieszkodliwiania odpadów a brak jest wymogu prawnego, który 

nakładałby obowiązek posiadania w/w certyfikatu przez podmiot realizujący zamówienie.  

Wskazujemy przy tym, że zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych ocena spełniania 

warunków stawianych przez Zamawiającego powinny być sformułowane w sposób obiektywy, 

podyktowany np. zakresem czy też zaawansowaniem technologicznym zamówienia, którego realizacja 

wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego doświadczenia, wiedzy, czy też potencjału 

ekonomicznego, technicznego lub finansowego. Określone przez zamawiającego wymogi powinny zatem 

być odpowiednie do specyfiki zamówienia i nie mogą prowadzić do naruszenia zasad określonych w 

Prawie zamówień publicznych, m.in. zasady prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący 

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich podmiotów biorących udział w 

postępowaniu. 

Wnosimy zatem o usunięcie przez Zamawiającego w/w dokumentów w postaci certyfikatów PN-EN 
ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001 lub równoważnych. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w dokumentów. Zamawiający wymaga 
posiadania certyfikatów ISO, gdyż chce zapewnić najwyższą jakość wykonania usługi i w jak 
najmniejszym stopniu obciążyć środowisko. 
  
Pytanie 10 

Zamawiający w Projekcie umowy §1 ust. 11 wskazał: 

Zamawiający może wydłużać okres obowiązywania umowy wielokrotnie, do wyczerpania wartości 

umowy, w tym powiększonej o prawo opcji, nie dłużej niż o 12 miesięcy łącznie. 

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na: 

Zamawiający może wydłużać okres obowiązywania umowy wielokrotnie, do wyczerpania wartości 

umowy, w tym powiększonej o prawo opcji, nie dłużej niż o 2 miesiące łącznie. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że świadczona usługa związana jest z precyzyjnym planowaniem 

transportu jak również planowaniem dostaw na spalarnie. W związku z powyższym Wykonawca musi 

mieć możliwość dokładnego oszacowania długości kontraktu jak również ilości odbieranych kg od 

zamawiającego. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11 

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

przez Zamawiającego adres e-mail:………………. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

 

„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 o co najmniej 60 dni” 



 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 13 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 
„Zamawiający szacuje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 1 770 kg (+/- 

10%) w skali miesiąca co daje ok 453 kg tygodniowo. W przypadku nagłego wzrostu dodatkowe kg 

ponad szacowaną ilość będą odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy 

dodatkowego terminu wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.” 

Pragniemy zwrócić uwagę, że praca instalacji ITPO wymaga precyzyjnego określenia miesięcznych 
dostaw ilości odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Powyższe ilości kg stanowią 1/12 
(miesięczne ilości) z masy wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo wskazujemy, że określenie  
maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki 
odbiorów i wykorzystania właściwych, zdatnych do realizacji usług środków transportujących.  
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o dodanie zapisu do Projektu Umowy: 
Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na 
teren placówek Zamawiającego oraz podjazd pod miejsce magazynowania odpadów. W razie 
konieczności Zamawiający zobowiązuje się również do wydania bezpłatnie karty wjazdowej/ przepustki 
na czas obowiązywania umowy. 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie dodatkowego zapisu, jednocześnie 
informując, że wjazd do placówek jest bezpłatny i nie wymaga kart wjazdowych. 
 

Pytanie 15 

Prosimy o informację czy jest możliwy podjazd samochodem o ładowności powyżej 3,5 tony do 

wszystkich punktur odbioru odpadów? 

 

ODPOWIEDŹ: Nie, utrudnienia dla pojazdów o ładowności powyżej 3.5t występują w oddziałach w 

Kielcach, Opatowie, Jędrzejowie i Starachowicach. 

 

Pytanie 16 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia wskazał, że odbiór będzie odbywał się z 12 placówek. 

Proszę o informację zwrotną czy ze wskazanych placówek istnieje możliwość odbioru samochodem 

ciężarowym o ładowności pow. 3,5 tony? Jeżeli nie to proszę o wskazanie lokalizacji gdzie występują 

utrudnienia. 

ODPOWIEDŹ: Utrudnienia dla pojazdów o ładowności powyżej 3.5t występują w oddziałach w 

Kielcach, Opatowie, Jędrzejowie i Starachowicach. 

 

Pytanie 17 

Zamawiający wskazał łączną masę odpadów jaką zamierza przekazać do unieszkodliwienia w okresie 12 

miesięcy  w ilości 21 244 kg. Proszę o wskazanie ilości kg w rozbiciu na poszczególne placówki. 

 



Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego i ekonomicznego skalkulowania kosztów 

logistycznych. 

 

ODPOWIEDŹ: Szacowana ilość odpadów w poszczególnych oddziałach wynosi: 

Busko-Zdrój – 1203kg 

Jędrzejów – 840kg 

Kazimiera Wielka – 762kg 

Kielce – 9707kg 

Końskie – 251kg 

Opatów – 456kg 

Ostrowiec Świętokrzyski – 1784kg 

Pińczów – 833kg 

Sandomierz – 901kg 

Starachowice – 2569kg 

Skarżysko-Kamienna – 1149kg 

Włoszczowa – 789kg 
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