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Znak sprawy:  DZP.262. 201.2019       Warszawa, dnia 25 listopada 2019 r.  

      
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak DZP.262.64.2019 na: Usługi w zakresie odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów 

leczniczych UCK WUM. 

 

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

ww. postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1:   

,,Zgodnie z zapisem w punkcie 8.1 Opisu przedmiotu zamówienia oraz §3 ust. 7 pkt 7) wzoru umowy 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządzał i dostarczał karty przekazania odpadu. 

Pragniemy zauważyć, iż w związku z uruchomieniem platformy BDO, od 01.01.2020 roku 

dokumenty potwierdzające odbiór odpadów (KPO) będą generowane tylko w wersji elektronicznej. 

Również ich potwierdzanie (transportu i unieszkodliwienia) będzie odbywało się za pośrednictwem 

platformy. Prosimy zatem o modyfikację punktu 8.1. Opisu przedmiotu zamówienia poprzez 

usunięcie zapisu „którą sporządza i dostarcza Wykonawca” oraz usunięcie z §3 ust. 7 pkt 7) wzoru 

umowy zapisu „wystawianie karty przekazania odpadu przy każdym odbiorze.” 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ bez zmian. 

W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ust. 8 pkt 8.1  Zamawiający wskazuje, że każdy 

odbiór odpadów medycznych musi być potwierdzony kartą przekazania odpadu, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

W Załączniku nr 5 – wzór umowy w §3 ust. 7 pkt 7) Zamawiający wskazuje, że  Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania aktualnych dokumentów obrotu odpadami. 

 

Pytanie nr 2:   

,,Zgodnie z zapisem w §5 ust. 4 na fakturze musi być umieszczany dodatkowy opis. Prosimy o 

odstąpienie od tego wymogu i w zamian dodanie tego zapisu do treści umowy.” 
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Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, tym samym dokonuje modyfikacji treści zapisu 

Załącznika nr 5 – wzór umowy,  §5 ust. 4 następująco:  

było: 

,,Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze postanowienia treści: „Zgodnie  

z zawartą umową, przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody dłużnika i organu 

założycielskiego Zamawiającego”.” 

jest: 

,,Zgodnie z zawartą umową, przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody dłużnika i organu 

założycielskiego Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 3: 

,,Prosimy o zmianę zapisu w §6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na zapis o treści: „za odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

niezrealizowanej części umowy.” 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie nr 4: 

,,Prosimy o zmianę zapisu w §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na zapis o treści: „za odstąpienie od 

umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

niezrealizowanej części umowy.” 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie nr 5 : 

,,Prosimy o zmianę zapisu w §6 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy na zapis o treści: „w razie sytuacji 

opóźnienia w realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 0,2% wartości 

brutto faktury wystawionej za miesiąc poprzedzający opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.” 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, tym samym dokonuje modyfikacji treści zapisu 

Załącznika nr 5 – wzór umowy,  §6 ust. 1 pkt 3) następująco:  

było: 

,,3) w razie sytuacji opóźnienia w realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

–  w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia,” 

jest: 

,,3) w razie sytuacji opóźnienia w realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –   

w wysokości 0,2% wartości brutto faktury wystawionej za miesiąc poprzedzający opóźnienie, za 

każdy dzień opóźnienia,” 
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Pytanie nr 6: 

,,Prosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji określonego w  §3 ust. 7 pkt 11 wzoru 

umowy do 3 dni roboczych licząc od daty założenia reklamacji przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji, tym samym dokonuje 

modyfikacji treści zapisu Załącznika nr 5 – wzór umowy,  §3 ust. 7 pkt 11 następująco:  

było: 

,,Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu dwóch dni, licząc od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.” 

jest: 

,,Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu trzech dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 7: 

,,Prosimy o obniżenie kary umownej określonej w §6 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy do kwoty 300 zł za 

każdy stwierdzony przypadek.” 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej, tym samym dokonuje modyfikacji treści 

zapisu Załącznika nr 5 – wzór umowy,  §6 ust. 1 pkt 5) następująco:  

było: 

,,5) w przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w § 3 ust. 7 pkt. 11 Umowy  

w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;” 

jest: 

,,5) w przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w § 3 ust. 7 pkt. 11 Umowy  

w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek;” 

  

Pytanie nr 8: 

,,Prosimy dodanie w §6 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy, iż kara tam określona będzie naliczona po 

powtórnym wezwania do złożenia dokumentu.” 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający pozostawia zapisy w dotychczasowym brzmieniu. 

 

Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy, Zamawiający umieścił na stronie internetowej pod 

adresem:  

https://dzp.spcsk.pl   

 

https://dzp.spcsk.pl/

