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postępowaniem 

 

 
PCZ/ZP/280 /2021 

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

Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3330/7/2021 

 

 

Odpowiedzi na pytania  

oraz informacja o modyfikacji zapisów SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1,  art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 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 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. 1.2. Wzoru umowy na następujący: „w wysokości 5% niezrealizowanej części 

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

niezależnie od czasu odstąpienia” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 2. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.3. Wzoru umowy na następujący: „w wysokości 5% niezrealizowanej części 

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

niezależnie od czasu odstąpienia” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 3. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.4. 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 1.000 zł. brutto za każdy taki przypadek,” 

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 4. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.4 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: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.5 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: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 6. Prosimy o zmianę zapisu w §9 ust. 1.6 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: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 7. 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”, 
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Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 8. Prosimy o poprawienie zapisu w §7 ust. 1 Wzoru umowy, tak aby dotyczył przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał odpowiednich modyfikacji we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do 

SWZ. Zapis otrzymuje następujące brzmienie: „Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot 

umowy cenę podaną odpowiednio do każdej pozycji wymienionej w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy 

w maksymalnej wysokości ogółem: 

Wartość netto:  zł  

słownie:  

Wartość brutto:  zł  

słownie:  

Ceny poszczególnych pozycji określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 

 

W związku, ze zdublowaniem numeracji w § 9 ust. 1.4, Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SWZ, Zamawiający dokonuje modyfikacji, 

przez co § 9 otrzymuje na stępujące 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 2% wartości brutto danej ilości odpadów medycznych, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w §4 

ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.2 w wysokości 10% wartości 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, 

1.3 w wysokości 10% wartości 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, 

1.4 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 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 

400,00 zł 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 400,00 zł za każdy taki przypadek. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. 

 

Zatwierdził 

 

                   Wiceprezes Zarządu  

                                      lek. med. Urszula Marjańska 

 


