
"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI,
SPÓŁKA Z o.o.

62-300 Września,, ul. Słowackiego 2

Dotycry: przetarg nieograniczony na zakupi i dostawa wyrobów medycznych - powtórka

lso 900]i2D08

Września l 0,1 ż..ż020r.

SA-381-20i20

Lp Pytanie Odpowiedź
1 Zgodnie z zapisami punktu 5.2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest

dostarczyć Zamawiającemu pojemniki jednorazowe:,,.,, pojemniki

jednorazowe do tkanki ludzkiej w- minimum 1 pojemnik oraz pojemniki

(w kolarze żóĘm) do przechowywania odpadów o kodzie ]8 0] 08* o

pojenności nlinimum 60l w ilości 50 szt. "

Wnosimy o wyjaśnienie niezrozumiałego zapisu' czy Wykonawca ma

dostarczyć minimum l pojemnik o pojemności 60l

(w kolorze żóĘm) do przechowywania leków o kodzie l 8 0l 08*

i 50 szt. pojemników 60 l do tkanki ludzkiej (18 01 02+) w kolorze

czelwonym ?

Wykonawca winien
dostarczyć:
- pojemniki do
gromadzenia odpadów
w ilości dostosowanej
do potrzeb
Zamawiającego, nie
lnniej niż 6 kontenerów
o po.i.1 l 00 l na odpady
o kodach 180103*
l 80104.
- po.iemniki
jednorazowe do tkanki
ludzkiej w ilości 4
pojemników na tydzień
- pojemniki w kolorze
żóĘm o poj. 60L w
ilości 50 sztuk do
odpadów o kodzie
] 801 08*

2 Wnosimy o zmianę zapisów pkt D ust.5 Fomularza ofeftowego - terminu

płatności na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystarvionej faktury,

zgodnie z zapisami § 4 ust 1 wzonr umowy,

Zamawiający nie
wyraża zgody. W
załączniku nr 7 - §4
ust 1wkrad się błąd
pisarski termin
płatności dla usługi
wvnosi 60 dni

J Zgodnle z zapisami pkt 6,3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest odbieraó

odpady od Zamawiającego trzy ruzy w tygodniu lub w termirrie do 24

godzin od telefonicznego wezwania Zamawiającego,

Zabezpieczenle odbiorów odpadów medycznych, których ilości w sytuacji

panującej pandemii rosną lawinowo, jest niemĄrn wyzwaniem dla

Wykonawcy. Wobec trudnej sytuacji, mocno obciążonej floty

transpottowej, pracy Wykonawcy dni robocze od poniedziałku do piątku,

odbiór odpadów w tetminie ż4 godz. od zgłoszenia teleionicznego staje

się wymogiem nierealnynl do spełnienia,

Wobec porłryższego wnosimy o zmianę ww, zapisów SiWZ i odstąpienie

Zapis dotyczący
odbioru odpadów w
termirrie do 24 godzin
od telefonicznego
wezwatria Wykonawcy
dotyczy odpadów
wysoce zakaźnych i
wynika z
kozporządzenia MZ z
dnia 5 października
20l7 r.v sprawie
szczegółowego



od wymogu odbioru odpadów w terminie ż4 godzin od zgłoszenia

telefonicmego,

sposobu postępowania
z odpadami
medycznymi $5.1 pkt,2
jednocześnie
Zamawiający
Zaznacza, że w toku
realizacji poprzedniej
umowy nie zaistniała
konieczność odbioru
odpadów na wezwanie
w ciągu 24 godzin
bowiem określona
liczba odbiorów była
wystarczajaca.

4 Kay umowne przewidziane przez Zanawiającego zapisami § 5 ust 1

wzoru umowy są niewspółmiernie wysokie w stosunku do szkód jakie

mogą wyrządzić Zamawiającemu zaniechania

Wykonawcy w zakresie nieterminowego obioru odpadów,

nieterminowego dostarczenia pojemników jednorazowych. DIatego

wnosimy o zmiany ww. zapisów poprzez nadanie im brzmienia:

,, I) Zamawiaiący może naliczyć Wykonawcy kary umowne w
przypadku:

a) niewykonania całości zamówienia w terminie (odbioru i

dostarczenia pojemników jednorazollych) w wysokości 0,03 %

warlości brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień
opóźnienia,

b) ronłiązania umowy plzez którąkolwiek ze stron z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% waltości
brutto niezrealizowanej części umowy,

2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowna w

przypadku rozwiązania umowy przez któląkolwiek ze stron z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%

wartości brutto niezrealizowanej części umowy, poza

przypadkiem określonym w art.l45 ustawy Prawo zamówień

publicznych,"

Zamawiający nie
wyraża zgody

5 Umowa o zamówienie publiczne jest umową wzajemną, powinna być

kompletna i symetryczna, nie może naruszać zasady ekwiwalentności

świadczeń i standardowej ochrony praw Wykonawcy, Dlatego wnosimy o

wprowadzenie następujących zapisów do wzoru umowy:

a) w § Sdodanie ust. 5 następującej treści:

,,W przypadku zaniechania zapłaĘ za wykonane przez

Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego, Wykonawca

może wstrzymać realizację odbioru odpadów od

Zamawiającego po bezskutecznym upływie tetminu

wskazanego wezwaniem do zapłaty, w powołaniu na ań, 488

Zamawiający nie
wyraża zgody

2



§ 2 Kodeksu cyr,viInego",

b) w § 5 dodanie ust.6 następującej treści:

,,W przypadku zaniechania zapłaĘ za wykonane przez

Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego, Wykonawca

może odstąpió od umorły po bezskutecznym upływie terminu

wskazanego wezwaniem do zapłaty oraz dodatkowych 7 dni w
powołaniu na ań. 49l Kodeksu cywilnego".

6 Wnosimy o wykreślenie załącznlka nr l do wzoru umowy - Opis
przetwarzania danych osobowych riie dotyczy przedmiotu zamówienia,

Wykonawca w trakcie realizacji usfugi odbioru, transpoftu

unieszkodliwiania odpadów medycznych nie będzie wchodził
posiadanie wrażliwych danych osobowych pacjentów, personelu

medycznego - lekarzy. Zapisy powyższego załącznika dotyczą usługi

wykonywania badati, odnoszą się do zapisów, których w przedmiotowej

umowieblak-§2pkt,9,

Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Zamawialący wyraża
zgodę,


