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PCZ/ZP/104/2021 

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, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 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.  Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.1 Wzoru umowy na następujący: „w wysokości 2% wartości brutto danej 

ilości odpadów medycznych, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki”  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w następujący sposób: „w wysokości 2% wartości 

brutto danej ilości odpadów medycznych, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §4 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki”.  

 

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: Odpowiedź nr 2 z dnia 06.04.2021 r. zostaje zmieniona w następujący sposób: „w wysokości 10% 

niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w §7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 

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

 

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: Odpowiedź nr 3 z dnia 06.04.2021 r. zostaje zmieniona w następujący sposób: „w wysokości 10% 

niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w §7 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

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

 

Pytanie 4. Prosimy o zmianę zapisu §9 ust. 1.5 Wzoru umowy na następujący: „Za 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 500 zł brutto za każdy taki przypadek” 

Odpowiedź: Odpowiedź nr 5 z dnia 06.04.2021 r. zostaje zmieniona w następujący sposób: „za 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 3 000,00 zł. brutto za 

każdy taki przypadek.” 
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Pytanie 5. Prosimy z zmianę zapisu w § 9 ust. 1.6 Wzoru umowy na następujący: „za każde nieprzedstawienie na żądanie 

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

przypadek”, 

Odpowiedź: Odpowiedź nr 6 z dnia 06.04.2021 r. zostaje zmieniona w następujący sposób: „za każde 

nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt b - w 

wysokości 400,00 zł za każdy taki przypadek.” 

 

Pytanie 6. Prosimy o zmianę zapisu w § 9 ust. 1.7 Wzoru umowy na następujący: „za każde nieprzedstawienie na żądanie 

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

przypadek”. 

Odpowiedź: Odpowiedź nr 7 z dnia 06.04.2021 r. zostaje zmieniona w następujący sposób: „za każde 

nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów o których mowa w §2 ust. 3 pkt. c) – e) w 

wysokości 400,00 zł za każdy taki przypadek.” 

 

Pytanie 7. Prosimy o zmianę zapisu w § 9 ust. 1.8 Wzoru umowy na następujący; „za każde nieprzedstawienie w terminie, 

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

wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek”, 

Odpowiedź: Odpowiedź nr 8 z dnia 06.04.2021 r. zostaje zmieniona w następujący sposób: „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 400 zł za każdy taki przypadek.” 

 

Pytanie 8. Prosimy o dodanie w § 9 Wzoru umowy zapisu w 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 15.04.2021 r. 

- otwarcia ofert na 15.04.2021 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 15.04.2021 r., do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021 r., o godzinie 11:00. 

 Rozdział XI SWZ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.05.2021 r. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 


