
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.     
 26-617 Radom , ul. Aleksandrowicza 5 

                              www.wss.com.pl     szpital@wss.com.pl 
 

          Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819 
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł    NIP 7962963679,    REGON 670209356   

Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 

 
 

                            
tel.  centrala: 48 361 30 00                                Dział Zamówień Publicznych 
tel.  sekretariat: 48 361 39 00                 tel. 48 361 49 69 
 fax: 48 345 11 18, 345 10 43                                     fax. 48 361 30 23 
                   e-mail: dzp@wss.com.pl 
 
Znak: DZP.341.03.2019                                                  Radom 16.01.2019 r. 
        

……………………. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (sprawa DZP.341.03.2019) 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców  wraz z 
odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

Jednym z kryteriów oceny ofert jest „dostępność spalarni na terenie woj. mazowieckiego”.   
Zgodnie z zasadą bliskości o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów 
medycznych zakaźnych  na terenie innego województwa niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania jest 
mniejsza niż odległość do miejsca unieszkodliwiania na terenie tego samego województwa.  Zgodnie z ust. 6 art. 20 cytowanej ustawy 
„Dopuszcza się  unieszkodliwianie 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.  
Jak wynika z powyższego, instalacja nie musi znajdować się na terenie województwa mazowieckiego, aby spełniać warunki określone  
w ustawie. Poza tym w drugim kryterium pozacenowym „odległość  
z siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwiania, w którym unieszkodliwiane będą odpady medyczne”, Zamawiający pośrednio 
odniósł się do „zasady bliskości”.  
 
Jednym z wyjątków zezwalających na unieszkodliwianie odpadów poza terenem województwa jest brak wolnych mocy przerobowych na 
obszarze województwa, w którym odpady są wytwarzane.  
Z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2017 roku wynika, że w roku 2015 na terenie 
Województwa Mazowieckiego wytworzonych zostało 7436,7561 Mg zakaźnych odpadów medycznych, natomiast w roku 2016 ilość ta 
wyniosła 8246,5996 Mg. Szacuje się, że ilość powstających tego rodzaju odpadów będzie wzrastać o około 1% rocznie. Na terenie 
województwa mazowieckiego eksploatowana jest jedna instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych: instalacja 
należąca do SABA, zlokalizowana w Płocku przy ul. Przemysłowej 34 o zdolności przerobowej 2800 Mg/rok. Instalacja zlokalizowana na 
terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce o zdolności przerobowej 306 Mg/rok, nie posiada 
ważnej decyzji na unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dotychczasowa decyzja wygasła 31.07.2017 roku. Brak jest 
możliwości unieszkodliwienia całej ilości wytworzonych zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych. 
Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, należy uznać, że w przypadku wytworzenia zakaźnych odpadów 
medycznych na terenie województwa mazowieckiego i braku możliwości przetworzenia całej ilości wytworzonych odpadów (brak 
wystarczających mocy przerobowych) dopuszcza się przekazywanie tych odpadów do najbliższej położonej instalacji na terenie innego 
województwa 
Dowód: pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
z dnia 15 grudnia  2017 roku 
W związku z powyższym prosimy o zmianę kryterium „dostępność spalarni na terenie woj. mazowieckiego”, aby w postępowaniu mieli równe 
szanse Wykonawcy, którzy dysponują spalarnia zlokalizowaną poza terenem województwa mazowieckiego , a zaproponowana  instalacja 
spełnia tzw. „zasadę bliskości”. 
W przypadku odpadów medycznych zakaźnych niezwykle ważne jest, aby instalacja w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne 
posiadała wystarczające moce przerobowe. Dlatego proponujemy aby Zamawiający wprowadził  pozacenowe kryterium „wydajność roczna 
spalarni”. 
Proponujemy zastosowanie kryterium „wydajność roczna spalarni”  
w następujący sposób: 
Wydajność roczna spalarni, w której będą utylizowane odpady – 20% 
Wartość punktowa wydajność roczna spalarni = R x (W of/ W max. x 100) 
R – ranga ocenianego kryterium,  
W of –  wydajność podana w badanej ofercie  
W max. –  najwyższa podana wydajność roczna z oferowanych 
 
Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta w kryterium wydajność roczna spalarni wynosi 20 pkt. 
 

1. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 

 Z poważaniem, 
 


