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Radziejów, dnia 26 kwietnia 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w trybie podstawowym bez 

negocjacji na:  „Świadczenie usług w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie” (oznaczenie sprawy TP-

03/2021) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 kwietnia 2021 r. pod 

numerem: 2021/BZP 00035319/01 

 Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków 

wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych 

wyjaśnień. 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w SWZ wskazał : 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na koszt własny:  

a) kontenery na odpady z grupy 180104 w ilości min. 1 sztuki w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego,  

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju i jakiej pojemności kontenera Zamawiający będzie 

wymagał do odbioru kodu 180104? 

Odpowiedź: Kontener o pojemności do 250 L  

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający we wzorze umowy w § 2 ust. 2-4 wskazuje: 

Odbiór odpadów odbywał się będzie na podstawie zleceń składanych  w systemie BDO. 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania odbioru poszczególnej partii odpadów w terminie do 

48 godzin od daty zatwierdzenia przez zamawiającego przekazywanych kart odpadów w systemie DO. 

Odbiór odpadów odbywał się będzie nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. 

Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na: 

Odbiór odpadów odbywał się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem potwierdzony 

każdorazowo Kartą przekazania Odpadu wystawioną w systemie BDO. 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania odbioru poszczególnej partii odpadów w terminie do 

72 godzin od daty zatwierdzenia przez zamawiającego przekazywanych kart odpadów w systemie 

BDO. 

Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze  z częstotliwością  3 razy w tygodniu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie nr 3: 

Zamawiający we wzorze umowy w § 7 ust. 1,1 wskazuje: 

w przypadku zwłoki w odbiorze odpadów, tj. w przypadku pozostawania w zwłoce w odbiorze 

odpadów od Zamawiającego, maksymalna kara umowna będzie wynosiła 0,05% szacunkowej 

wartości umowy w zakresie Pakietu nr ………., za każdą rozpoczętą godzinę pozostawania w zwłoce w 

odbiorze odpadów, 
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Wnosimy o przyjęcie modyfikacji, na: 

w przypadku zwłoki w odbiorze odpadów, tj. w przypadku pozostawania w zwłoce w odbiorze 

odpadów od Zamawiającego, maksymalna kara umowna będzie wynosiła 50,00 zł w zakresie Pakietu 

nr ………., za każdy dzień pozostawania w zwłoce w odbiorze odpadów, 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wysokość ewentualnej kary powinna być adekwatna do popełnionego 

uchybienia. Z różnych przyczyn nie zależnych od Wykonawcy może dojść do chwilowych opóźnień w 

odbiorze np. choroba pracownika, kolizja drogowa  czy awaria samochodu. W związku z powyższym 

wnosimy o zmianę naliczania ewentualnej kary za dzień opóźnienia a nie od każdej godziny. Każdy 

Wykonawca musi kalkulować ewentualne ryzyko nałożenia takiej kary przyjęcie zaproponowanej 

zmiany wpłynie korzystnie na ostateczną ofertę. 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił zapis.  

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu umożliwiającego przesyłanie faktur VAT w formie .pdf     

na podany przez Zamawiającego adres e-mail. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

     

Pytanie nr 5: 

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 dodał zapis.  

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o dodanie zapisu do umowy: 

„Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 3300 kg 

(+/- 10%) w skali miesiąca co daje maksymalnie 844 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad 

deklarowaną ilość mogą być odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy wraz z 

możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.” 

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający z możliwości 

technicznych instalacji. Dodatkowo wskazujemy, że ograniczenie maksymalnej ilości przekazywanych 

odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania 

właściwych, zdatnych do realizacji usług środków transportujących. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.   

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie informuje iż: ulega zmianie termin 

składania i otwarcia ofert: 

Z termin składania ofert: 27.04.2021 r. godz. 12:30 

Na termin składania ofert: 30.04.2021 r. godz. 12:30 

Z termin otwarcia ofert: 27.04.2021 r. godz. 12:45 

Na termin otwarcia ofert: 30.04.2021 r. godz. 12:45 
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Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są 

dla Wykonawców wiążące.  

 

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian. 

 

Radziejów, dnia 26 kwietnia 2021 r.   

DYREKTOR 

        mgr Sebastian JANKIEWICZ 
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