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Wrocław, dnia 12.02.2015r.

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 4/OMED/DCZP/2015
Dot. zapytania ofertowego na: „Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów
medycznych z „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. ”

Wyjaśnienie nr 1 treści ZO
Pytanie nr 1
Prosimy o określenie częstotliwości odbioru odpadów i ujęcie tej informacji w umowie.
Przedstawienie harmonogramu odbioru po podpisaniu umowy jest to zbyt późno, ponieważ
wykonawca powinien poznać warunki świadczenia usługi przed przystąpieniem do
postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że harmonogram na dzień podpisania umowy obejmuje odbiór
odpadów w każdy poniedziałek, środę oraz piątek. Stosowny zapis projekcie umowy.
Pytanie nr 2
Zgodnie z zapisem w §2 ust. 1.1) wzoru umowy Zamawiający wymaga pojemników. Prosimy
o dokładne określenie ilości i pojemności pojemników np. w skali miesiąca biorąc pod uwagę
fakt, że pojemniki do 60l są jednorazowego użytku. Jest to informacja niezbędna do
oszacowania możliwości odbioru odpadów i ceny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza pojemniki jednorazowego użytku o pojemności 60l. W przypadku
wymienionych pojemników zapotrzebowanie Zamawiającego wynosi 8 szt. na jeden odbiór
odpadów.
Pytanie nr 3
Zgodnie z zapisem w §5 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający przewiduje podwójną karę.
Wnosimy o zmianę tego zapisu i naliczanie tylko jednej kary.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zmienia postanowienia umowy na: „Rozwiązanie przez Zamawiającego umowy
z przyczyn wskazanych w ust. 1 stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego, kary umownej za każde nienależyte wykonanie umowy, określone w ust. 1,
w wysokości 4% wynagrodzenia rocznego należnego Wykonawcy obliczonego na podstawie
średniego wynagrodzenia z czterech ostatnich miesięcy. Jeżeli Wykonawca świadczył usługi
na rzecz Zamawiającego w okresie krótszym niż cztery miesiące podstawą obliczenia
wysokości kary jest wynagrodzenie Wykonawcy za okres świadczenia usługi. Wykonawca
wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia przez
Zamawiającego. Jeżeli kara umowna nie pokrywa wysokości szkody Zamawiający ma prawo
dochodzić odszkodowania w kwocie wykraczającej poza wysokość kary umownej.”

Pytanie nr 4
Wnosimy o zmianę zapisu w §5 ust. 3 wzoru umowy, ponieważ kwota 1.000,00 zł jest zbyt
wygórowana w stosunku do winy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 3 wzoru umowy na: „Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za
każde rozpoczęte 12 godzin opóźnienia w odbiorze odpadów w stosunku do harmonogramu
wywozu odpadów. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z
przysługującego mu wynagrodzenia przez Zamawiającego.”.
Pytanie nr 5
Wnosimy o dodanie zapisu, iż w przypadku braku możliwości odbioru i poinformowania o
tym Zamawiającego telefonicznie Zamawiający odstąpi od naliczania kary.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisu.
Pytanie nr 6
Pragniemy zauważyć, iż cały §5 wzoru umowy poświęcony jest tylko przewinieniom i karom
dla wykonawcy. Dlatego dla zrównoważenia proponujemy dodanie poniższych zapisów:
- iż w przypadku braku płatności co najmniej dwóch faktur Zamawiający ma prawo do
wstrzymania odbioru odpadów do czasu uregulowania co najmniej jednej faktury.
- iż wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez
wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych w razie nieopłacenia co
najmniej czterech faktur.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający uwzględnił uwagi wykonawcy w §5 ust. 5 wzoru umowy: „W przypadku
nieuregulowania w pełnej wysokości co najmniej dwóch faktur miesięcznych przez
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wstrzymania odbioru odpadów, aż do czasu
uregulowania co najmniej jednej faktury, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności
względem Zamawiającego.”.

