
Pytanie nr 1: 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

między innymi decyzji w zakresie zbierania odpadów. Pragniemy zauważyć, iż 

zgonie z art. 3.134) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przez zbieranie 

odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc 

przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany 

charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz 

tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. B, a tym zajmuje 

się wytwarzający lub pośrednik, który transportuje odpady do firmy utylizującej. 

Ponadto zgodnie z zapisem w art. 23 pkt 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 

r. 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. W 

przypadku niektórych firm, które zajmują się transportem i unieszkodliwianiem 

odpadów w swojej instalacji, nie ma obowiązku posiadania decyzji na zbieranie, 

ponieważ odbierane odpady transportowe są bezpośrednio do unieszkodliwiania. W 

związku z tym wnosimy o usunięcie tego wymogu. 

Odpowiedź: 

Zgadzamy się na wykreślenie tego wymogu w zamian wprowadzamy wymóg 

oświadczenia gdzie i w jakim terminie będą utylizowane odpady medyczne 

odebrane z hospicjum. 

Zgodnie bowiem z przytoczoną przez Państwa Ustawą o odpadach  

Art. 27.5 Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych jest zwolniony z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie tych 

odpadów, z chwilą dokonania unieszkodliwienia tych odpadów przez następnego posiadacza 

odpadów przez termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych w spalarni odpadów niebezpiecznych. 

W związku z powyższym ulega zmianie pkt.7 Zapytania ofertowego i otrzymuje 

brzmienie: 

7.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:  

a) wypis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujący 

osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy,  

b) oświadczenie gdzie i w jakim czasie od odbioru będą utylizowane odpady medyczne.  

c) pełnomocnictwo do podpisania umowy (pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli uprawnienie do 

podpisania umowy wynika z treści załączonych do oferty dokumentów – wypis z rejestru lub 

ewidencji),  



d) wypełniony szczegółowo formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,  

e) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
wzór oświadczenia stanowi (załącznik nr 2 ) 
f)Oświadczenie o braku powiązań ( załącznik nr 3). 

g)zaparafowany projekt umowy - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia 

W związku z wprowadzoną zmianą przedłużamy okres składania ofert do 

03.01.2020r. godz. 10.00 

Pytanie 2. 

W związku z dynamiczną sytuacją na rynku odpadów medycznych zwracamy się z 

prośba o zgodę na skrócenie okresu umowy z 24 miesięcy do 12 miesięcy. Krótszy 

okres umowy pozwoli nam na stan dzisiejszy precyzyjniej skalkulować Państwa 

ofertę 

Odpowiedź. 

Ponieważ zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przez Hospicjum projektu 

dwuletniego, chcemy wyłonić dostawcę usługi na cały okres realizacji projektu. 

Rozumiejąc jednak obawy co do przyszłości rynku odpadów wprowadziliśmy 

dodatkowy zapis w umowie w § 15 pkt.4, który brzmi: 
 
„4. W przypadku drastycznej zmiany warunków na rynku odpadów lub istotnych zmian w przepisach prawnych 
dotyczących gospodarowania odpadami, każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.” 
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