Warszawa,
DO:

Wykonawców

OD:

Zamawiającego

12 grudnia 2019r.

LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie odbioru,
wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn.
sprawy: 61-W-U-11-2019.
_____________________________________________________________________________
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu
pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:
Pytanie nr 1
Dotyczy umowy § 8 ust. 1
Wnosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w umowie w §8 ust. 1 do 20 zł.
Uzasadniając, kary określone przez Zamawiającego są niewspółmierne do rodzaju uchybień.
Ewentualne spóźnienie nie powodują przecież wstrzymania działalności szpitala.
Uwzględniając różne okoliczności drogowe niezależne od Wykonawcy np. wypadki, roboty
drogowe, awarie samochodów, awarie – przestoje spalarni odpadów; pomimo dokładania
wszelkich starań może dojść do opóźnień lub braku odbioru z przyczyn niezależnych,
Wykonawca nie powinien być za to karany tak surowo. Dodatkowo nadmieniamy, że ze
względu na niewystarczające moce przerobowe spalarni w Polsce oraz dysproporcje
lokalizacyjne w rozmieszczeniu spalarni powodują, że kluczowym jest posiadanie mocy
przerobowych i odbiór odpadów. Określanie kar umownych w takiej wysokości może
uniemożliwić złożenie ofert potencjalnym oferentom.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2
Dotyczy umowy § 8 ust. 3
Wnosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w umowie w § 8 ust. 3 do 3 % wartości
umowy brutto.
Uzasadniając, kary określone przez Zamawiającego są niewspółmierne do rodzaju uchybień.
Ewentualne spóźnienie nie powodują przecież wstrzymania działalności szpitala.
Uwzględniając różne okoliczności drogowe niezależne od Wykonawcy np. wypadki, roboty
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drogowe, awarie samochodów, awarie – przestoje spalarni odpadów; pomimo dokładania
wszelkich starań może dojść do opóźnień lub braku odbioru z przyczyn niezależnych,
Wykonawca nie powinien być za to karany tak surowo. Dodatkowo nadmieniamy, że ze
względu na niewystarczające moce przerobowe spalarni w Polsce oraz dysproporcje
lokalizacyjne w rozmieszczeniu spalarni powodują, że kluczowym jest posiadanie mocy
przerobowych i odbiór odpadów. Określanie kar umownych w takiej wysokości może
uniemożliwić złożenie ofert potencjalnym oferentom.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający modyfikuje treść umowy § 8 ust. 3 w następujący sposób: „Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający rozwiąże
umowę z przyczyn zależnych od Wykonawcy”.

Pytanie nr 3
Dotyczy umowy § 8 ust. 5
Wnosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w umowie w § 8 ust. 5 do kwoty 500 zł.
Uzasadniając, kary określone przez Zamawiającego są niewspółmierne do rodzaju uchybień.
Ewentualne spóźnienie nie powodują przecież wstrzymania działalności szpitala.
Uwzględniając różne okoliczności drogowe niezależne od Wykonawcy np. wypadki, roboty
drogowe, awarie samochodów, awarie – przestoje spalarni odpadów; pomimo dokładania
wszelkich starań może dojść do opóźnień lub braku odbioru z przyczyn niezależnych,
Wykonawca nie powinien być za to karany tak surowo. Dodatkowo nadmieniamy, że ze
względu na niewystarczające moce przerobowe spalarni w Polsce oraz dysproporcje
lokalizacyjne w rozmieszczeniu spalarni powodują, że kluczowym jest posiadanie mocy
przerobowych i odbiór odpadów. Określanie kar umownych w takiej wysokości może
uniemożliwić złożenie ofert potencjalnym oferentom.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4
Dotyczy SIWZ
Ze względu na nieobecność osób uprawionych, konieczność wykonania analiz logistycznych
i analiz możliwości przerobowych, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18
grudnia 2019.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
nowy termin składania ofert do 18.12.2019r. do godz. 10:00
nowy termin otwarcia ofert 18.12.2019r. godz. 10:30

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Puzyna dr n. med.

