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SR/XV-270-35(1)-SS/20           Poznań, dnia 28.10.2020 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na utylizację odpadów 

SR/XV-270-35-SS/20 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na utylizację 

odpadów. 
 

PYTANIE: 
Zgodnie z zapisami rozdziału II SIWZ pkt 1 Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga 
odbiorów w godzinach od 7:00 do 10:00. 
Wnosimy o wydłużenie godzin odbioru odpadów do godz. 14:00. 
ODPOWIEDŹ: 

Jak w SIWZ do 13:00 

 

PYTANIE: 

Zgodnie z zapisami rozdziału II SIWZ pkt 1 Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga 

zapewnienia 16 kontenerów o pojemności 660 l. (łączna pojemność 10 560 l) 

Wnosimy o wyrażenie zgody  na wstawienie pojemników większej pojemności – 1100 l w ilości 10  

sztuk ? (łączna pojemność 11 000 l). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

PYTANIE: 
Zgodnie z zapisami rozdziału II SIWZ pkt 1 Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca użyczył Zamawiającemu 2 wagi – po jednej dla każdej z jednostek Zamawiającego do 

ważenia odpadów przed ich wywozem ze Szpitala.  

Wnosimy o dopuszczenie ważenia odpadów na przewoźnej wadze Wykonawcy w obecności 

pracownika Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

PYTANIE: 

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 9 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania 

Zamawiającemu każdorazowo Karty Przekazania Odpadu w celu jej opieczętowania i weryfikacji 

ilości odpadów medycznych przekazanych do utylizacji. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Karty Przekazania Odpadu są przygotowywane przez 

przekazującego odpad - Zamawiającego w wersji elektronicznej w module ewidencji odpadów w 

BDO. Dlatego wnosimy o zmianę powyższych zapisów wzoru umowy poprzez usunięcie treści 

dotyczących kart papierowych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmieni zapis wzoru umowy. 

 

PYTANIE: 

W nawiązaniu do pytania powyżej wnosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 2 wzoru umowy o treści:  
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„Do faktury dołączone będą Karty Przekazania Odpadu”. 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmieni zapis wzoru umowy. 

 

PYTANIE: 
Wnosimy o zmianę  zapisów § 6 wzoru umowy poprzez nadanie im brzmienia:  

„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości 
niezrealizowanej części umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze odpadów.  

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości 
niezrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki zapłaty za świadczoną 
usługę. 

3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 3 % wartości 
niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu 
okoliczności, za które odpowiada.  

4. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości 
niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, wyjątkiem niniejszego zapisu są okoliczności 
wymienione w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.).  

5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę za naruszenie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę w wysokości 500 pln za każdy stwierdzony 
przypadek.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PYTANIE: 
Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów 

a) w § 6 dodanie ust. 7 następującej treści: 

„W przypadku zaniechania zapłaty za wykonane przez Wykonawcę usługi na rzecz 
Zamawiającego, Wykonawca może wstrzymać realizację odbioru odpadów od 
Zamawiającego po bezskutecznym upływie terminu wskazanego wezwaniem do zapłaty, 
w powołaniu na  art. 488 § 2 Kodeksu cywilnego”. 

b) w § 6 dodanie ust. 8 następującej treści:  

„W przypadku zaniechania zapłaty za wykonane przez Wykonawcę usługi na rzecz 

Zamawiającego, Wykonawca może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie 

terminu wskazanego wezwaniem do zapłaty oraz dodatkowych 7 dni w powołaniu na art. 

491 Kodeksu cywilnego”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmieni zapis wzoru umowy. 

 

 

 

 

 


