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DAT/226/20/2020 
P/4/2020 

      
         Do wszystkich Wykonawców postępowania  
         P/4/2020 
 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI  do  SIWZ 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w związku  z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na 
podstawie art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), 
niniejszym wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nr P/3/2020 pn.: „Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180102*, 180103*, 
180101, 180104, 180109 w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą” 
 
Pytanie nr 1 
§2, pkt 9: 

Stawka jednostkowa netto jest kwotą stałą przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 Ad. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w §2, pkt 9: 

Stawka jednostkowa netto jest kwotą stałą przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w terminie 15 dni od wystąpienia 

okoliczności o których mowa wyżej. 

Pytanie nr 2 

§ 6 pkt 1 umowy – prosimy o modyfikację: 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% 5% łącznej wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia (cena brutto), o której mowa w § 2 ust. 

11 umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) 0,49% 0,05 % łącznej wartości niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia (cena brutto), o której mowa w § 2 

ust. 11 umowy w przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę do zwłoki w odbiorze względem terminu wynikającego 

z § 3 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek 

Ad. 2 Tak 
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Pytanie nr 3 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: 

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania odbioru odpadów bez konsekwencji naliczenia na Wykonawcę kar w 

przypadku braku płatności przez Zamawiającego FV VAT po upływie terminu ich płatności” 

Ad. 3 Zamawiający dopisuje w § 6 pkt 3 „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania odbioru odpadów 

bez konsekwencji naliczenia na Wykonawcę kar w przypadku braku płatności przez Zamawiającego FV VAT 

po upływie terminu ich płatności” 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o dodanie do umowy zapisu: 

„Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieuregulowania należności 

wobec Wykonawcy przez okres 90 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej FV VAT” 

Ad. 4 Zamawiający dopisuje w § 9 pkt 3 „Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku nieuregulowania należności wobec Wykonawcy przez okres 90 dni od momentu otrzymania 

prawidłowo wystawionej FV VAT” 

 

 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor 
   /Krzysztof Nazimek/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1. BIP 

2. a/a 


