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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 14/2019
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań
i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na świadczenie kompleksowych usług
w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Treść pytania:
Pytanie 1
„Proszę o podanie III.3.b) – ile sztuk etykiet wykonawca ma dostarczyć dla kodu 18 01 03 oraz dla
kodu 18 01 04 ; oraz z jaką częstotliwością etykiety mają być dostarczane np. jeden raz w m-cu?,
jeden raz na kwartał?”

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia etykiet raz na dwa miesiącu w ilościach 1000 szt. (kod odpadu 18
01 03*) i 2000 szt. (kod odpadu 18 01 04).
Treść pytania:
Pytanie 2
„Proszę o wykreślenie w części dotyczącej odpadów o kodzie 18 01 04 zapisu mówiącego, że
wykonawca ma podstawić urządzenie chłodnicze z agregatem do przechowywania tych odpadów.
Wnoszę, aby zamawiający zaopatrzył się w w/w urządzenie we własnym zakresie, na własny koszt.
W zw. z powyższym wnoszę o wykreślenie z wzoru umowy zapisów paragraf 2 ust. 2-5 oraz paragraf
5 ust. 9.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ze wzoru umowy. Zamawiający w przedmiotowej
kwestii dokona modyfikacji wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, która będzie
dostępna na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego, tj. od 20 grudnia 2019 r.
Treść pytania:
Pytanie 3
„Wnoszę o skrócenie terminu realizacji zamówienia z 24 miesięcy do 12 miesięcy.”
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i dokona jednocześnie modyfikacji wzoru
umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, która będzie dostępna na stronie Zamawiającego od
dnia dzisiejszego, tj. od 20 grudnia 2019 r.
Treść pytania:
Pytanie 4
„Na podstawie art. 91 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. proszę
o przyjęcie w części 1 zamówienia (odpady zakaźne 18 01 03*) w miejsce kryterium oceny ofert „czas
odbioru w sytuacjach awaryjnych” następującego kryterium „wydajność roczna spalarni, w której będą
utylizowane odpady objęte przedmiotowym zamówieniem”, według poniższego wzoru.
Wydajność roczna spalarni, w której będą utylizowane odpady – 20%
Wartość punktowa wydajność roczna spalarni = R x (W of/ W max. x 100)
R – ranga ocenianego kryterium,
W of - wydajność w badanej ofercie
W max. – najwyższa wydajność roczna z oferowanych
Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta w kryterium wydajność roczna spalarni wynosi
20 pkt
Zastosowanie przez Zamawiającego kryterium innego niż cenowe ma na celu osiągniecie efektu
lepszej jakości. Wydajność roczna spalarni to kryterium odnoszące się do przedmiotu zamówienia
i odnosi się ono do jakości, do parametrów technicznych i zastosowanej technologii”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni kryterium oceny ofert i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Treść pytania:
Pytanie 5
„Na podstawie art. 91 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. proszę
o przyjęcie w części 1 zamówienia (odpady zakaźne 18 01 03*) w miejsce kryterium oceny ofert
„termin płatności” następującego kryterium „Odległość siedziby Zamawiającego od miejsca
unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych (spalarni)”, według poniższego wzoru.
Odległość siedziby Zamawiającego od miejsca unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych
(spalarni) – 20%
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Wartość punktowa odległość do miejsca utylizacji = R x (O min./ O of x 100)
R – ranga ocenianego kryterium,
O min. – najkrótsza odległość z oferowanych
O of - odległość w badanej ofercie
Maksymalna liczba punktów jaka może osiągnąć oferta w kryterium odległość, wynosi 20 pkt.
0 pkt. za spalarnię spoza woj. Małopolskiego.
Zastosowanie przez Zamawiającego ww. kryteriów stoi w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji
i równego traktowania Wykonawców, a Zamawiającemu umożliwia skuteczne wyłonienie Wykonawcy
gwarantującego bezpieczne i zgodne z przepisami prawa i oczekiwaniami Zamawiającego wykonanie
przedmiotu zamówienia.
W dobrze pojętym interesie Zamawiającego leży wybór oferty Wykonawcy, który gwarantuje
rozwiązania bezpieczne z środowiskowego punktu widzenia, a więc że odpady nie będą
przekazywane do unieszkodliwienia do spalarni zlokalizowanych poza województwem małopolskim,
co naraziłoby Zamawiającego na odpowiedzialność karną przewidzianą w przepisie art. 172 tejże
ustawy.
Obowiązujące akty prawne nakładają na wytwórcę zakaźnych odpadów medycznych obowiązek
szczególnego z nimi postępowania w zakresie :
• klasyfikowania odpadów medycznych
• zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania
• magazynowania odpadów medycznych
• zapewnienia odpowiednich warunków transportu wewnętrznego odpadów medycznych
• unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych w miejscu ich powstawania
lub przekazywania ich do najbliżej położonej spalarni zlokalizowanej na terenie województwa, na
którym odpady zostały wytworzone, zgodnie z zasadą bliskości, wskazaną w art. 20 ustawy
o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 , Poz. 21).
100% odpadów objętych częścią nr 1 niniejszego zamówienia stanowią odpady medyczne o kodzie
18 01 03* zwane „odpadami zakaźnymi”. Są to odpady niebezpieczne, które zawierają żywe
mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do
przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, dlatego niezbędne
jest przyjęcie w SIWZ zapisów, które ograniczą do minimum niebezpieczeństwo związane
z przemieszczaniem zakaźnych odpadów medycznych na duże odległości.
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Usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia powinna być świadczona przez Wykonawcę
z uwzględnieniem art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21),
w szczególności z „zasadą bliskości” tj. w najbliżej położonej spalarni na terenie województwa, na
obszarze którego odpady zostały wytworzone:
a) Zasada bliskości: zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa na
którym zostały wytworzone.
b) Wyjątek od zasady bliskości: Zgodnie art. 20 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego
niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do
unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie
mają wolnych mocy przerobowych.
Zgodnie z Ust. 1 i 2 art. 20 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, Poz. 21 z późn. zm.)
„1. Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności
poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. 2. Odpady, które nie mogą być przetworzone
w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania
z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbliżej
położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.".
Ww. przepisy wyrażają tzw. „zasady bliskości" niezależnie od rodzaju odpadów, do którego się
odnoszą. Przemawia za tym pogląd Wojciecha Radeckiego, który stwierdził, że: „Generalnym
założeniem jest, że odpady poddaje się przetwarzaniu (tj. zgodnie z art. 3 odzyskowi lub
unieszkodliwianiu, w tym przygotowaniu poprzedzającym odzysk lub unieszkodliwianie) w miejscu ich
powstania. Tylko wtedy, gdy przetwarzanie odpadów nie jest możliwe w miejscu powstania,
przekazuje się je do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone." oraz
„Naruszenie zasady bliskości we wszystkich jej aspektach zostało uznane za wykroczenie w art.
172 i 173 u.o.”.(Wojciech Radecki, „Ustawa o odpadach. Komentarz", Wolters Kluwer 2016 r., uwaga
nr 2 komentarza do art. 20).
Kryterium oceny ofert pn. „Odległość od miejsca wytworzenia odpadów do miejsca unieszkodliwienia
odpadów" nie narusza reguły art. 20 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy odnoszącej się do unieszkodliwiania
odpadów zakaźnych na terenie województwa małopolskiego. Potwierdziła to Krajowa Izba
Odwoławcza orzekając, że: „2. Ustawodawca posługując się terminem "najbliżej położonej instalacji"
wskazuje na konieczność odnoszenia przedmiotowego wymogu do odległości pomiędzy miejscem
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wytworzenia odpadów a miejscem ich unieszkodliwiania. Przy czym zasada bliskości zostanie
spełniona w odniesieniu do miejsca, w którym będą unieszkodliwiane odpady, pozostającego
w najmniejszej odległości od miejsca ich wytwarzania. 3. Unieszkodliwianie odpadów powinno
odbywać się na obszarze tego samego województwa, a na obszarze innego województwa jedynie w
sytuacji, gdy odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do
unieszkodliwiania, jest mniejsza niż odległość do instalacji na obszarze tego samego województwa."
(Wyrok o sygn. akt KIO 669/13 z dnia 02 kwietnia 2013 r.).
Zamawiający dodając w oparciu o art. 91 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) pozacenowe kryterium oceny ofert w postaci
odległości miejsca wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych do miejsca ich przetwarzania
z jednej strony właściwie realizuje zapisy znowelizowanej ustawy i spełnia intencję ustawodawcy, aby
cena nie stanowiła jedynego kryterium oceny ofert, a z drugiej strony zapewnia udział w postępowaniu
tych Wykonawców, którzy gwarantują rozwiązania bezpieczne z sanitarno-epidemiologicznego punktu
widzenia oraz że zakaźne odpady medyczne wytworzone przez Zamawiającego nie będą
przemieszczane na duże odległości.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni kryterium oceny ofert i podtrzymuje zapisy SIWZ.

