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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 
WARMIŃSKO-MAZURSKI 

WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII 

W OLSZTYNIE 

 

/do publicznej wiadomości/ 

 

 

INFORMACJA  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: 

usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2021.KK 

 

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa 

Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Dotyczy zapisów SWZ: Zgodnie ze zmianami dokonanymi 30.04.2021 r. Zamawiający 

zobowiązuje wykonawcę do posiadania przez cały okres trwania umowy decyzji na 

zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Pragniemy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia 

jest między innymi unieszkodliwianie odpadów, które zgodnie z zapisem w Rozdziale II 

punkt 1.4) SWZ powinno być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach, a zwłaszcza art. 20 tejże ustawy. To oznacza, że miejsce unieszkodliwiania 

zakaźnych odpadów jest bardzo ważne dla Zamawiającego. Posiadanie tylko decyzji na 

zbieranie odpadów nie daje Zamawiającemu informacji, gdzie będą unieszkodliwiane jego 

odpady zakaźne i czy spełniony jest art. 20 ustawy o odpadach. W związku z tym, 

wnosimy o żądanie od wykonawców złożenia wraz z ofertą oświadczenia o miejscu 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów obieranych od Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na żądanie od Wykonawców wraz z ofertą oświadczenia  

o miejscu unieszkodliwiania zakaźnych odpadów weterynaryjnych. 

Zamawiający informuję, że ta kwestia została uregulowana wprowadzonymi zmianami do 

SWZ w dniu 28.04.2021 r. w rozdziale 2 podrozdziale 7 pkt. 7.2 oraz pkt 7.4 SWZ,  

w zakresie polegania na zasobach podmiotu trzeciego. Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

winno być złożone wraz z ofertą.  
 

Pytanie 2: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: Zgodnie ze zmianami 

dokonanymi 30.04.2021 r. Zamawiający wymaga przekazywania dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów weterynaryjnych (§3 ust. 2.7) 

Wzoru umowy). Pragniemy zauważyć, iż od 09.2019 r. nie ma już takiego obowiązku, 

ponieważ dnia 22.08.2019 r. została ogłoszona Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa ta wprowadziła znaczące zmiany w ustawie o odpadach, a mianowicie usunęła 



zapisy art. 95 ust. 4-10. To oznacza, iż ustawodawca wycofał się z konieczności 

sporządzania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów zakaźnych. 

Potwierdza to również uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw cyt.: 

„W art. 95 ustawy o odpadach usunięte zostały przepisy, których wprowadzenie było 

uzasadnione wyłącznie w momencie dopuszczenia w projekcie ustawy o odpadach w 2012 

r. alternatywnych metod unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych (zmiana 

porządkująca). Przede wszystkim zrezygnowano z dokumentu potwierdzającego 

unieszkodliwienie, który nie znajduje uzasadnienia, gdy jedyną dopuszczalną metodą 

unieszkodliwienia odpadów zakaźnych jest ich termiczne przekształcenie w spalarni 

odpadów niebezpiecznych. Konsekwencją tej zmiany jest usunięcie przepisu karnego 

dotyczący niewydania, nieprzekazania lub nieprzechowywania dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie i uchylenie w art. 27 ust. 6, w art. 42 w ust. 2 pkt 12 

i ust. 6 oraz w art. 43 w ust. 2 pkt 7.” W związku z powyższym prosimy o usunięcie §3 

ust. 2.7), §10 ust. 1.6) oraz §11 ust. 1.4) Wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego przekazania dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów weterynaryjnych nie później niż 

po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument 

dotyczy oraz nie wyraża zgody na usunięcie w/w zapisów z projektowanych postanowień 

umowy. 

Zapis dotyczący dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie (DPU) został usunięty  

z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach, natomiast jest on nadal obowiązujący  

w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014 poz. 107). 

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wymogu otrzymania dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów.   

 

Pytanie 3: 

Dotyczy zapisów projektowanych postanowień umowy: W związku z tym, że 

Zamawiający dopuścił transport odpadów bez kontenerów, prosimy o dodanie tej 

możliwości w § 3 ust. 3 wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że treść udzielonych wyjaśnień z dnia 28.04.2021r. oraz 

30.04.2021r. będą stanowiły załączniki do umowy.   

 
 
 
 
Rozdział 3 podrozdział 2 SWZ, cyt.:  
„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godz. 9.00. 
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godz. 9:30 poprzez użycie 

mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 
Deszyfrowanie na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania”. 

 
Rozdział 3 podrozdział 3 SWZ, cyt.:  
„1) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 05.06.2021 r.” 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 



W związku ze zmianą zapisów SWZ ulegają zmianie zapisy Ogłoszenia  
o zamówieniu nr 2021/BZP 00038511/01 z dnia 2021-04-22.  
 

Zastępca 

Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego 

        Lekarza Weterynarii w Olsztynie 

/-/Dorota Daniluk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik:  
Egz. Nr 1 - a/a, BIP 

Wykonała: K. Kawecka 


