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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Dział Zamówień Publicznych 

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 
tel./fax +48 13 46 56 290 

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl 
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów 
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345 

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok 

SPZOZ/SAN/ZP/24/2013                            Sanok, dnia 11.02.2013r. 

 

do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/06/2013 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu 

 i unieszkodliwiania lub odzysku odpadów SPZOZ w Sanoku 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  

Prosimy o skorygowanie zapisów SIWZ i przywołanie właściwej ustawy w/n fragmentach 

- roz. IV punkt 1, powinna być „(...) odpady medyczne powinny być unieszkodliwiane na terenie 

województwa podkarpackiego zgodnie z art 20 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. 

U. z 2012. poz.21)” 

- umowa paragraf 2 punkt 4 powinno być: „(....) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 

z 2012r. poz.21)” 

 

* Pytanie nr 2   

„...(...) posiadania uprawnienia (...) warunek zostanie ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. 

zbieranie (...)....” 

Nie można żądać zezwolenia na zbieranie odpadów w sytuacji gdy przedmiotem zamówienia jest 

„świadczenie (...) usług (...) w zakresie odbioru transportu  (...) i unieszkodliwianiem odpadów 

medycznych(...)....”. 
Zamawiający powinien formułować żadanie zgodnie z art 23 ust.2 pkt 3 ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012r. w której „zakazuje sie zbierania odpadów zakaźnych odpadów medycznych poza 

miejscem ich wytwarzania”. 

Dlatego podmiotom (spalaniom) zajmującym sie unieszkodliwianiem odpadów medycznych 

zakaźnych wydawane są zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz na transport 

takich odpadów. 

Zamawiający przekazując zakaźne odpady medyczne takim właśnie podmiotom przekazuje 

odpowiedzialność za ich dalsze gospodarowanie nie narażąjąc się na konsekwencje związane z 

nieprawidłowym ich zagospodarowaniem w związku z art 27 ust.5 o odpadach, który stanowi że: 

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 posiadacza odpadów przez termiczne przekształcenie 

zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych w spalarni odpadów 

niebezpiecznych. 

 

W dniu 8 luty 2013 Zamawiający dokonał zmiany SIWZ oraz  ogłoszenia o zamówieniu dotyczącym 

przedmiotowego postępowania.  Wobec tego zadane pytania są bez przedmiotowe. 

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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UWAGA!!! 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ                              

na zaoferowany przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany                     

w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

 

  Z poważaniem, 


