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Zaklad UĘlizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Sulańska 1'l,,62-510 Konin

DoĘcry: przetargu nieograniczonego na odbiór i uĘlizację odpadów niebezpiecznych * w tym odpadów

medycznych.

PYTANIE NR 1

W ro"d"i"l' i stwz - Instrukcja dla Wykonawców, pkt 5,1 Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako

cyt,: ,,świadczenię usług gospodarki odpadami tj. odbierania, transpońu, unięszkodliwiania i odzYsk odPadów

medycznychokodach 1801 02,1801 03,1801 04,1801 06, 1801 09wilości 42000 kg,1801 08- 1700

kg,,.- Zgodnie z pkt, 5,9 opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częŚciowych.

Ńobec-powyższego prorirny o ujednolicenie zapisów SIWZ w zakresie podziału zamówienia na częŚci i

mozliwości składania ofeń częściowych, poprzęz modyfikację pkt. 14.3 SIWZ - wykreŚlenie zaPisu cYt.: ,,I

lub/i II części", § 5 ust. 1 pkt. 1a) wzoru umowy- wykreślenie zapisu clt,: ,,całości lub częŚci" oraz § 5 ust. 1

pkt. lb) wzoru umowy _ wykreślenie zópisu cyt.: ,,w zależności od pakietu".

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuj e zapisy siwzpoprzez:
- pkt, 14.3 SIWZ - wykreślenie zapisu cyt.: ,,I lub/i II części",
_ § 5 ust. 1 pkt. 1a) wzoru umowy- wykreślenie zapisu cyt.: ,,całości lub części"

- § 5 ust, 1 pkt. lb) wzoru umowy - wykreślenie zapisu cyt.: ,,w za|ężnoŚci od pakietu".

PYTANIE NR 2
W § 5 r.tlŃ, 1a) wzoru umowy Zamawtający przewidziałkarę umowną w przypadku: ,,niewykonania
całości lub części zamówięnia w terminie - w wysokości lYo kwoty brutto wskazanej w § 4 ust,2 zakażdY

dzień opóźnienia".
powyzszy zapis jest dośó ogólny, prosimy o doprecyzowanie jakich innych sytuacji doĘczy, oprócz odbioru

odpadów i dostarczania poj emników j ednorazowych?

Wysokośó ww, kary umownej jest niewspółmierna do szkody jaką może wyrządzió Zamawiającemu

opóźnienie w realizacji usługi np. jednodniowe opóźnienie w odbiorzę odpadów dlatego wnosimy o

zmniejszenie przedmiotowej kary do wysokoś ci 0,1 oń kwoty brutto wskazanej w § 4 ust, 2 za każdy dzieit

opóźnienia.

odpowiedz: Zamawiający modyfikuje zapisy § 5 ust. 1 pkt, 1a) wzoru umowy na,,niewykonania całości

zamówienia w terminie (odbioru odpadów i dostarczania pojemników jednorazowych ) - w wysokości 0,5%

kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2 zakażdy dzień opoźnięnia".
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