
 
 

Grudziądz, dnia 17.07.2018 r.  

 

 

 

ZP-2149/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport  

i unieszkodliwianie odpadów medycznych (znak sprawy: SG/1/PN/18). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport  

i unieszkodliwianie odpadów medycznych (znak sprawy: SG/1/PN/18), wpłynęły 

zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

o następującej treści: 
 

1. Zapytanie: 

,,W związku z wolą udziału w w/w postępowaniu uprzejmie prosimy o wyjaśnienia 

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

1. Zgodnie z zapisami zawartymi w treści SIWZ w celu potwierdzenia, że Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu jest on zobowiązany na wezwanie Zamawiającego 

dostarczyć: 

„Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania 

 i unieszkodliwiania odpadów medycznych…”  

Zgodnie z definicją zbieraniem jest gromadzenie odpadów przed ich transportem do 

miejsca przetwarzania … oraz tymczasowe magazynowanie odpadów o którym mowa w pkt 

5 lit b Art. 3 ustawy o odpadach z dnia14 grudnia 2012r., czyli tymczasowe 

magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. 

Zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 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.  

Firmy posiadające i eksploatujące spalarnie odpadów medycznych świadczą usługi 

transportu odpadów bezpośrednio do miejsca unieszkodliwienia. W związku z tym nie mają 

obowiązku posiadania decyzji na zbieranie, a jedynie decyzję na transport  

i unieszkodliwianie odpadów. 

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia decyzji na 

zbieranie przez wszystkich oferentów, a  żądanie jej tylko w przypadku, gdy decyzja jest 

wymagana. 

 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

Odpowiedź: 

 W odpowiedzi na powyższe informuję, że Zamawiający nie przewiduje modyfikacji 

warunku działu w postępowania w podnoszonym przez Wykonawcę zakresie. Powyższe 

ma swoje uzasadnienie w fakcie, iż przedmiotowe postępowanie obejmuje swoim 

zakresem odbiór, transport i unieszkodliwianie nie tylko odpadów zakaźnych oraz wynika 

z celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów medycznych zakaźnych oraz ze względów 

bezpieczeństwa (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 

ze zm.) nie ma możliwości odstąpienia od postanowionego wymagania posiadania przez 

Wykonawcę zezwolenia zarówno na transport, zbieranie jak i unieszkodliwianie odpadów.   
 

2. Zapytanie: 

,, Zamawiający wymaga m.in. dostarczenia decyzji na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu. W związku z utworzeniem rejestru, który stanowi część Bazy danych  

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarcze odpadami, o którym mowa  w Rozdziale 

2 Działu IV ustawy o odpadach i tym, że część podmiotów posiada już nadany numer 

rejestrowy (wówczas decyzja na transport odpadów traci ważność), prosimy o modyfikację 

zapisu w taki sposób, aby wykonawcy zobowiązani byli do złożenia w ramach transportu 

decyzji lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie wpisu do rejestru, o którym mowa w 

rozdziale 2 Dział IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21 ze 

zm.)”. 

 

Odpowiedź: 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. Zamawiający dokonał modyfikacji 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1) Wykreśla się dotychczasową treść ust. 1 pkt 2 tiret pierwsze Rozdziału XV SIWZ 

zastępując następującą: 

,,kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy p.z.p.): 
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

aktualne zezwolenie/decyzje na  prowadzenie działalności w zakresie transportu, 

zbierania i unieszkodliwiania odpadów medycznych, szczegółowo określonych w ust. 2 

Rozdziału III SIWZ, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zamiast zezwolenia/decyzji na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych posiadał 

wpis do rejestru, o którym mowa w Rozdziale 2 Dział 4 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)”.  
 

2) Wykreśla się dotychczasową treść ust. 4 Rozdziału XVI SIWZ zastępując 

następującą: 

,,Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej 

oceniona przedłoży w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego 

wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p.): aktualne 

zezwolenie/decyzję na  prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania  

i unieszkodliwiania odpadów medycznych, szczegółowo określonych w ust. 2 

Rozdziału III SIWZ, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). 



 
 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zamiast zezwolenia/decyzji na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych 

przedstawił dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do rejestru, o którym 

mowa w Rozdziale 2 Dział 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach   

(Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)”.  

 

3) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział X ust. 8 OPIS 

SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 12a PZP 

wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w 

sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana 

według poniższego wzoru: 

 „Przetarg nieograniczony – odbiór, transport i unieszkodliwianie  

odpadów medycznych" 

                                                          oraz 

                                         Znak sprawy: SG/1/PN/18 

                           „Nie otwierać przed 24.07.2018 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  

nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 

otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu”. 

4) W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 1 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym 

Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,  

86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do 

godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 24.07.2018 r. do godz. 

12.30”. 
 

5)  W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział XI ust. 3 

MIEJSCE  ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im.  

dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, 

parter Dział Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2018 r. o godz. 13.00. Wykonawcy 

mogą być obecni przy otwieraniu ofert”. 

 

3. Zapytanie: 

,, Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z grupy 

18. Wśród wymienionych odpadów są odpady medyczne zakaźne oraz odpady nie 

wykazujące właściwości zakaźnych. 

Proponujemy, aby Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa pakiety: 

Pakiet nr 1 – odbiór odpadów o kodach 180102*, 180103* oraz 180182* (odpady 

zakaźne) 

Pakiet nr 2 – odbiór odpadów o kodach: 180101, 180104, 180106*, 180107, 180108*, 

180109  



 
 

Wydzielenie odpadów innych niż zakaźne umożliwi udział Wykonawców, którzy nie 

dysponuję spalarnią odpadów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a to z kolei przyczyni 

się do zwiększenia konkurencyjności składanych ofert a tym samym Zamawiający może 

uzyskać bardziej korzystną cenę na tego typu odpady.  

Jednocześnie dzieląc zamówienie, zgodnie z sugestią ustawodawcy, Zamawiający ułatwi 

bezpośredni dostęp do zamówienia publicznego małym i średnim przedsiębiorcom. Tym 

samym w czasie sporządzania protokołu z postępowania, Zamawiający będzie zwolniony  

z obowiązku podania powodu niedokonania  podziału zamówienia  na części, o czym mowa 

w art. 96 ust. 1 pkt 11. ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie przewiduje 

modyfikacji we wnioskowanym zakresie. Powyższe ma swoje uzasadnienie w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którym jest 

zapewnienie kompleksowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 

medycznych (zarówno odpadów zakaźnych jak i pozostałych).  

Nadmienienia wymaga, iż zgodnie z pkt 78 preambuły dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego I Rady 2014/24/UE podział zamówienia na części jest prawem 

Zamawiającego, a nie obowiązkiem. W ocenie zamawiającego przedmiot zamówienia ze 

względów celowościowych stanowi jedną niepodzielną całość. Podział zamówienia byłby 

nieuzasadniony faktycznie i  ekonomiczne oraz mógłby wygenerować nadmierne koszty 

wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu 

wykonaniu zamówienia. 

Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza jednoznacznie wskazała w wyroku z dnia 4 marca 

2016 r. sygn. Akt KIO 233/16, że: ,,Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia 

w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To Zamawiający, jako gospodarz 

postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy, 

charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu 

zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji zamówienia 

wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży”. 

 

 

 

 


