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Andrychów dn., 07.02.2023 r.      
 

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU ZAPYTAŃ DO TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego według Regulaminu Zamawiającego na zadanie pn.: 
„Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie – znak sprawy: TZ/2503/2/2023 
 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, informuje,                                   

że w postępowaniu zostały złożone pytania i poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi.  

 
Pytanie nr 1  
Zamawiający w Zapytaniu ofertowym wskazał, że będzie wymagał od Wykonawcy: 
2.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał: 
- zezwolenie na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie               
z przepisami Ustawy z dn. 14.12.20212 r. o odpadach 
Proszę o doprecyzowanie czy w trakcie weryfikacji oraz oceny złożonych ofert Zamawiający będzie 
badał oferty wykonawców zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach a w szczególności  tzw. „Zasadą 
Bliskości” wyrażoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 
Ponad to pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                

o odpadach: 

Art. 20. 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 lub technologię,  
o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,                          
do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby odpady były unieszkodliwiane zgodnie z zasadami 
wyrażonymi w art. 20 ust. 3 i 5-6 ustawy o odpadach tj. unieszkodliwianie odpadów zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami powinno następować na obszarze tego samego województwa, na 
którym odpady zostały wytworzone, względnie poza obszarem tego województwa, ale najbliżej 
miejsca ich wytwarzania. 
ZASADA BLISKOŚCI 
Zgodnie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje się unieszkodliwiania 
zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. 
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. 
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Pytanie nr 2 
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 licząc od 
terminu upływu jej płatności”. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i ciągłego realizowania przedmiotu 
umowy a tym samym z koniecznością ponoszenia comiesięcznych kosztów  związanych z obiorem, transportem                          
i unieszkodliwianiem odbieranych od Zamawiającego odpadów. 
W związku z powyższym prosimy o dodanie powyższego zapisu do umowy, który w przypadku braku płatności ze strony 
Zamawiającego pozwoli Wykonawcy na zachowanie płynności finansowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   
 
Pytanie nr 3   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na integrację oraz udostępnienie API celem przygotowania po stronie Wykonawcy 
dokumentów Kart Przekazania Odpadu w systemie BDO? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.   
 
Pytanie nr 4  
Prosimy o dodanie zapisu do Projektu Umowy: 
Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy realizującemu odbiór odpadów medycznych bezpłatny wjazd na teren szpitala 
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 informuje, iż na dzień składania ofert, nie pobiera opłat za wjazd na teren Szpitala. Wykonawca 
winien oszacować i wkalkulować w cenę oferty ryzyko związane z ponoszeniem opłat w przypadku, gdyby nastąpiła taka 
konieczność na etapie realizacji umowy.   
 
Pytanie nr 5 
Czy istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych ze wskazanych miejsc odbioru samochodem ciężarowym                           
o ładowności pow. 3,5T? Jeżeli nie to proszę o wskazanie gdzie występują utrudnienia. 
Odpowiedź: Istnieje możliwość odbioru odpadów medycznych ze wskazanych miejsc odbioru samochodem ciężarowym                        
o ładowności pow. 3,5T 
  
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.  
 
  
 
 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Andrychowie 

 
Piotr Kopijasz 

 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow  
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