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                        Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                            Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                  tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

 

Szczecin, dn. 17.11.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/83/15 

w sprawie: usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 

180108, 180109 z terenu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: 

Nawiązując do postępowania ogłoszonego jw. prosimy by Zamawiający wyraził zgodę na zmianę zapisu                    

w § 6 ust. g w projekcie umowy: „przekazywanie Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentu potwierdzającego 

unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego w miesiącu 

kalendarzowym, za który wystawiono fakturę” oraz § 8 pkt 5: „Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu 

miesiąca kalendarzowego przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą wystawioną za dany miesiąc kalendarzowy 

dokument potwierdzający termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych odebranych przez 

Wykonawcę w miesiącu kalendarzowym, za który została wystawiona faktura w spalarni odpadów 

niebezpiecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 107)”. 

Wyżej wskazane zapisy wskazują jednoznacznie na dostarczenie w tym samym czasie dokumentu 

potwierdzającego utylizację oraz faktury, co jest utrudnione organizacyjnie, ponieważ faktura zbiorcza jest 

wystawiona ostatniego dnia miesiąca, a sporządzenie dokumentu potwierdzającego utylizację wg Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. cyt: § 4. „dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych 

odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest przekazywany wytwórcy tych odpadów oraz 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych 

odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych nie później niż po upływie 14 dni od końca 

miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy.” 

W związku z czym prosimy o zmianę zapisów tak, aby czas na dostarczenie przedmiotowego dokumentu był 

dłuższy.        

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w kształcie podanym poniżej. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału III SIWZ „Wzór umowy” w następującym zakresie: 

I. wykreśla się dotychczasowy § 6 ust. 1 lit g) i wprowadza nowy w brzmieniu:  
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„[Do obowiązków Wykonawcy należy:] g) przekazywanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 

unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego w miesiącu 

kalendarzowym, za który wystawiono fakturę”; 

II. wykreśla się dotychczasowy § 8 ust. 5 i wprowadza nowy w brzmieniu:  

„5. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przekazać Zamawiającemu                    

w terminie określonym w § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 107) dokument potwierdzający termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych 

odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego w danym miesiącu kalendarzowym.” 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 
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        DYREKTOR SPSK-2 


