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Nr referencyjny  TZ.372.61.2020                                                         Zielona Góra, dnia 17.11.2020 r. 

 

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia jest 

"Sukcesywne usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych w ilości szacunkowej 

364 Mg" Nr sprawy: TZ.372.61.2020, TED 2020/S 208-508116 
 

I 
ZAWIADOMIENIE  

o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert  

 

Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. informuje, 

zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły 

pytania: 
 

Pytanie nr 1  
Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ oraz Załączniku nr 1 do umowy wymaga: 
„1. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów, w terminach nie ujętych w pkt 2,  

(z zachowaniem zapisów dotyczących systemu BDO) po wcześniejszym (min. 24 h) uzgodnieniu przez Strony 

ich odbioru, dokonanym w formie pisemnej (np.: e-mail, fax).” 

Prosimy o doprecyzowanie jak często Zamawiający zamierza korzystać z w/w opcji. Każdy dodatkowy 

podjazd poza harmonogramem wpływa na końcową cenę jednostkową oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dodatkowe odbiory odpadów mogą zdarzyć się sporadycznie (tj. 

średnio 1 – 2 razy na miesiąc). 

 

Pytanie nr 2  
Zamawiający w § 3 ust. 5 Wzoru umowy wymaga: 
„5.Należność za fakturę VAT będzie płatna przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT.” 
Wnosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 
Pragniemy zwrócić uwagę, że krótszy termin płatności pozwoli Wykonawcy zachować płynność finansową. 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenie usługi odbioru odpadów systematycznie i w cyklu ciągłym a 

tym samym zmuszony jest do ponoszenia bieżących kosztów tj wynagrodzenie pracowników, koszty paliwa 

transportu jak również do comiesięcznego ponoszenia kosztów unieszkodliwiania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 3  

Zamawiający w § 7 ust. 1 Wzoru umowy wymaga: 
„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 10 % kwoty wymienionej w § 3 ust. 2 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu 

poszczególnej usługi w danym dniu wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w załączniku nr 1 do 

umowy, 
3) 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

wykonaniu poszczególnej usługi wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, 
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4) 3% wartości usług objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, 
5) 0,5% wartości usług objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku 

przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 3 ust. 4, 
6) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek zatrudnienia niezgodnego z 
postanowieniami § 5 ust. 1.” 
Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na: 
„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 5 % niezrealizowanej części umowy brutto wymienionej w § 3 ust. 2 w przypadku rozwiązania lub 

odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
2) 20,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu 

poszczególnej usługi w danym dniu wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w załączniku nr 1 do 
umowy, Wnosimy o usunięcie pkt 2, Zamawiający praktycznie za to samo nalicza już karę w pkt.3 
3) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnej 

usługi wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy, 
4) 3% wartości usług objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, 
Wnosimy o usunięcie pkt.4, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawcy przysługuje prawo do 

wystawienie faktury korygującej. Zmawiający za taką czynność nie powinien nakładać kary. 
5) 0,2% wartości usług objętych daną fakturą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku 

przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 3 ust. 4, 
6) 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek zatrudnienia niezgodnego z 

postanowieniami § 5 ust. 1.” 
Wystawienie nieprawidłowej FV nie jest złą wolą Wykonawcy a często wynika ze złego pobrania informacji z 

poszczególnych programów przez system do wystawiania tego typu dokumentów.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 4 

Zamawiający w § 7 ust. 4 Wzoru umowy wymaga: 
„4.W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 2 Zamawiający ma prawo 

do realizacji wykonania zastępczego przedmiotowej usługi na koszt Wykonawcy.” 
Co Zamawiający rozumie poprzez opóźnienie ? 
Wnosimy o przyjęcie modyfikacji na: 
„4.W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 2 Zamawiający ma prawo 

do realizacji wykonania zastępczego przedmiotowej usługi na koszt Wykonawcy, jeśli po wcześniejszym 3 – 
krotnym upomnieniu na piśmie Wykonawcy sytuacja nie uległa poprawie.” 
Odpowiedź: Poprzez opóźnienie Zamawiający rozumie brak odbioru odpadów w danym dniu zgodnie z 

harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowo – techniczny). Zamawiający nie 

wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 5 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 
„Wykonawcy przysługuje prawo do tymczasowego max. 14 dniowego zmniejszenia ilości kg odbieranych 

odpadów medycznych bez konsekwencji naliczenia kar w przypadku braku możliwości dalszego ich 
unieszkodliwiania (np. z powodu awarii bądź postoju instalacji do termicznego przekształcania odpadów) o 

czym Wykonawca wcześniej poinformuje na piśmie Zamawiającego.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia musi 

dysponować zlokalizowaną na terenie województwa lubuskiego dostępną, czynną instalacją do 

unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana będzie usługa w zakresie ich 

unieszkodliwiania. Instalacja ta musi posiadać wolne moce przerobowe dla odpadów medycznych 
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pochodzących od Zamawiającego w ilościach i o kodach określonych w niniejszej SIWZ. Instalacja do 

unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych musi spełniać warunki, o których mowa w art. 29 ustawy 

o odpadach. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych 

odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej 
położonej instalacji, w przypadku gdy istniejące instalacje na obszarze województwa lubuskiego będą w 

trakcie przestoju lub nie będą posiadać wolnych mocy przerobowych, fakt ten należy każdorazowo 
bezzwłocznie udokumentować.  
 

Pytanie nr 6 
Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 
„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji 
naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co 

najmniej 60 dni” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 7 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 
„Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia bez konsekwencji naliczenia kar zgodnie” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy 

SIWZ bez zmian. 
 

 

UWAGA!  
1. Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.  
2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

 nr 2020/S 208-508116  z dnia 26.10.2020 r.  
 

II 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  
ORAZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT  

 

 Zamawiający – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 

informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień 

publicznych wydłuża termin składania ofert tj. do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10:00 oraz zmienia termin 

otwarcia ofert tj. na dzień 27.11.2020 r. do godz. 11:00. Tym samym: 
 

1) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2. 
BYŁO: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 26.11.2020 r. o godzinie 10:00.  
 

JEST PO ZMIANACH: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27.11.2020 r. o godzinie 10:00.  
 

2) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1. 
BYŁO:  
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 26.11.2020 r. do godziny 10:00. 
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JEST PO ZMIANACH: 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 27.11.2020 r. do godziny 10:00. 
 

3) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2. 
BYŁO:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 201 (budynek administracji)                 

w siedzibie Zamawiającego. 

2. JEST PO ZMIANACH: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 201 (budynek administracji) w 

siedzibie Zamawiającego. 
 

 

UWAGA!  
1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.  
2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

  nr 2020/S 208-508116  z dnia 26.10.2020 r 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

             Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

   podpis na oryginale 
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