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Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe znak sprawy Dz_2021_10 na: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

i niebezpiecznych w placówkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości oddawanych odpadów medycznych przypadających na
poszczególną placówkę.
Odpowiedź:
• Przychodnia Rejonowa w Ropczycach ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54;
• 18 01 03*
750 kg
• 18 01 01
5 kg
• 18 01 06*
10 kg
• Szpital Powiatowy i Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Małopolski ul. Wyspiańskiego 14;
• 18 01 03* 13 770 kg
• 18 01 02*
25 kg
• 18 01 04
500 kg
• 18 01 09
5 kg
• 18 01 06*
15 kg
• Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Małopolski ul. 3-go Maja 2;
• 18 01 03*
225 kg
• Filia Przychodni Rejonowej Sędziszów Iwierzyce;
• 18 01 03*
85 kg
• Filia Przychodni Rejonowej Ropczyce Niedźwiada;
• 18 01 03*
60 kg
• Filia Przychodni Rejonowej Sędziszów Zagorzyce;
• 18 01 03*
45 kg
• Filia Przychodni Rejonowej Sędziszów Będziemyśl;
• 18 01 03*
10 kg
• Filia Przychodni Rejonowej Sędziszów Czarna Sędziszowska;
• 18 01 03*
15 kg
• Filia Przychodni Rejonowej Ropczyce Lubzina;
• 18 01 03*
15 kg
• Filia Przychodni Rejonowej Sędziszów Bystrzyca;
• 18 01 03*
25 kg
Pytanie nr 2:
Zamawiający we wzorze umowy w § 9 ust. 1 wskazuje:
1.
Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach, tj.:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w wywozie odpadów w wysokości 5 % wartości brutto faktury za miesiąc poprzedzający
podstawę naliczenia kary- za każdy dzień opóźnienia,
2)
za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za wyjątkiem sytuacji obiektywnie
niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę i zgłoszonych wcześniej telefonicznie lub mailowo do
Zamawiającego.
Wnosimy o modyfikację zapisu:
1.
Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach, tj.:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)
za opóźnienie w wywozie odpadów w wysokości 3 % wartości brutto faktury za miesiąc poprzedzający
podstawę naliczenia kary- za każdy dzień opóźnienia,
2)
za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za wyjątkiem sytuacji obiektywnie
niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę
i zgłoszonych wcześniej telefonicznie lub mailowo do Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis SWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3:
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 poinformuje na piśmie zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis SWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4:
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. Zapis SWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 5:
Prosimy o dodanie zapisu do umowy:
„Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 2.596 kg w skali
miesiąca co daje maksymalnie 649 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: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis SWZ pozostaje bez zmian.
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