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Wrocław, 27.02.2023r. 
 

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ 
 

Do wszystkich Oferentów postępowania nr 5/OMED/DCZP/2023/ZO dot. Zapytania Ofertowego na: 

„Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów medycznych z ,,Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z 

o.o.” 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami do treści Zapytania Ofertowego w ww. postępowaniu, 

Zamawiający wyjaśnia jak poniżej: 

 
Pytanie nr 1: 
W §8 ust. 4 Wzoru umowy Zamawiający określił karę umowną w następujący sposób: 
 „Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt 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.” 
Zaproponowane przez Zamawiającego kary nie są proporcjonalne do przewinienia i do ewentualnych strat na 
jakie Zamawiający byłby narażony w przypadkach, o których mowa powyżej . 
Należy zauważyć, że żądanie wysokich kar umownych może okazać się niekorzystne nie tylko dla Wykonawcy, 
ale również dla samego Zamawiającego, gdyż może zniechęcić do składania ofert  
i stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia, a to 
wpływa na konkurencyjność składanych ofert.  
W związku z powyższym proponujemy modyfikację cytowanych powyżej zapisów w następujący sposób: 
„Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 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.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w §8 ust. 4 Wzoru umowy do 
wysokości 200,00 zł. 

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany zapisów odnośnie kar 
umownych (§8 pkt. 4 Wzoru Umowy), na następujące: 
4. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 

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. 

 
 
Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego 

postępowania i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty. 

 

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 2 do ZO - wzór umowy 
 


