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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 

 

PCZ/ZP/______/2021 

Dotyczy: „Usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z 

o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/1/2021 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania  

dotyczące postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia na „Usługi odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  

 

Pytanie 1. Zgodnie z zapisem w §7 ust. 3 Wzoru umowy do faktury należy załączyć protokoły przekazania odpadów 

medycznych. W związku z tym, iż od 01.01.2020 r. obowiązuje elektroniczna ewidencja odpadów za 

pośrednictwem bazy BDO i nie ma już obowiązku wystawienia papierowych kart, prosimy o usunięcie tego 

zapisu, ponieważ Zamawiający ma bezpośredni wgląd w karty przekazania odpadów.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu. §7 ust. 3 Wzoru umowy – 

Załącznik nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający wymaga dostarczenia faktury, która będzie zawierała cenowe oraz ilościowe rozliczenie 

przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

 

Pytanie 2. Prosimy o zmianę zapisu w § 9 ust. 1.2 Wzoru umowy na następujący: „w wysokości 3% niezrealizowanej 

części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 3. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.3 Wzoru umowy na następujący: „w wysokości 3% niezrealizowanej części 

umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

Pytanie 4. Prosimy o usunięcie zapisu §9 ust. 1.4. Wzoru umowy, ponieważ od 09.2019 r. nie ma już obowiązku 

wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §9 ust.1 pkt. 1.4. W związku z powyższym zmianie 

ulegnie numeracja w §9 i §10 otrzymując następujące brzmienie: 

§ 9 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub 

części umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:  

1.1. w wysokości 3% wartości brutto danej ilości odpadów medycznych, w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w §4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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1.2. w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia, 

1.3 w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia, 

1.4za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż określonych w art. 

22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, o których mowa w §2 ust. 1 umowy dla których 

Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 5 000 zł. brutto za każdy 

taki przypadek, 

1.5. za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 

b - w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto za każdy taki przypadek. 

1.6. za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów o których mowa w §2 ust. 3 pkt. 

c) – e) w wysokości 0,1% wartości umownej brutto za każdy taki przypadek.   

1.7. za każde nieprzedstawienie w terminie o którym mowa w §1 ust. 6 na żądanie Zamawiającego 

dokumentu o którym mowa w §1 ust. 3 pkt, a) w wysokości 0,1% wartości umownej brutto za każdy taki 

przypadek..   

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% wartości 

brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy.. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody, lub też szkoda 

powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu na które zastrzeżono karę umowną, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

4. Strony zgodnie postanawiają o możliwości sumowania kar umownych z tytułu nienależytego wykonania 

umowy określonych w §9 ust. 1 umowy powstałych na skutek jednego zdarzenia. 

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, poza przypadkami wskazanymi 

w Kodeksie Cywilnym, również gdy: 

a) Wykonawca został przez Zamawiającego dwukrotnie obciążony karami określonymi w  § 9 ust. 1 ppkt. 1.1, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, niniejszej umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może, beż żadnych konsekwencji finansowych oraz prawnych, odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

Pytanie 5. Prosimy o zmianę zapisu § 9 ust. 1.5 Wzoru umowy na następujący: „za każdy bezumowne świadczenie pracy 

lub świadczenie pracy w formach innych niż określonych w art.. 22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące 

czynności, o których mowa w §2 ust. 1 umowy dla których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie 

art. 22 § 1 k.p. – w wysokości 500 zł brutto za każdy taki przypadek,” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 6. Prosimy o zmianę zapisu w § 9 ust. 1.6 Wzoru mowy na następujący: „za każde nieprzestawienie na żądanie 

Zamawiającego Wykazu osób o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt b) – w wysokości 100,00 zł za każdy taki 

przypadek”,   

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 7. Prosimy o zmianę zapisu § 9 ust. 1.7 Wzoru umowy na następujący: „za każde nieprzestawienie na żądanie 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt c) – e) w wysokości 100,00 zł za każdy taki 

przypadek”. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 8. Prosimy o zmianę zapisu § 9 ust. 1.8 Wzoru umowy na następujący: „za każde nieprzedstawienie w terminie o 

którym mowa w §1 ust. 6 za żądanie Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w §1 ust. Ust. 3 pkt a) w 

wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek”. 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 9. Prosimy o dodanie w § 9 Wzoru umowy zapisu o treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 3% niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający”. 

 Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy 

ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 

 

- składania ofert na 13.04.2021 r. 

- otwarcia ofert na 13.04.2021 r. 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:  

- ogłoszenia o zamówieniu 

- Specyfikacji Warunków Zamówienia 

- Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

W związku z powyższym zapisy SWZ przyjmują następujące brzmienie: 

 

 Rozdział XIII SWZ:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi złącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.04.2021 r., do godz. 10:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2021 r., o godzinie 11:00. 

 

 Rozdział XI SWZ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.05.2021 r. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 


