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                                                    DZZ.MSP.26-25.P.1-4/2014

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych zakaźnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu  w okresie 24 miesięcy:
Zadanie 1:  miejsce wytwarzania – Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 – odpady o kodach 18 01 02 i  18 01 03  w ilości łącznej 120 000 kg,
Zadanie 2:  miejsce wytwarzania – Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 – odpady o kodzie 18 01 02 w ilości  3 800 kg,
Zadanie 3: miejsce wytwarzania – Lubin ul. Bema 5 – odpady o kodzie 18 01 02 w ilości 3 600 kg,
Zadanie 4: miejsce wytwarzania – Głogów ul. Kościuszki 15 – odpady o kodzie 18 01 02 w ilości  4 800 kg”


Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych   (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania o następującej treści:

Pytanie 6:
Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku, gdy Wykonawca składa wadium w formie przelewu pieniężnego poprawne będzie złożenie oświadczenia o formie wadium i kopia dokonanego przelewu?
Odpowiedź:
W przypadku, gdy Wykonawca składa wadium w formie przelewu pieniężnego, Zamawiający nie wymaga składania oświadczenia o formie wadium ani kopi dokonanego przelewu.
Pytanie 7:
Zmianę zapisu §4 wzoru umowy, poprzez wprowadzenie punktu 4.5. o treści: „W razie niewykonania lub wykonywania umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami przez Zamawiającego, zobowiązuje się on zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 3% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy określonego §2 pkt 2.1b. gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w §3 pkt 3.2”
We wzorze umowy Zamawiający przewiduje kary wynikające z niewykonania lub wykonywania umowy niezgodnego z jej postanowieniami tylko w odniesieniu do Wykonawcy. Natomiast działania Zamawiającego niezgodne z umową nie są objęte konsekwencjami finansowymi, co stanowi o nierównym traktowaniu stron umowy, jest krzywdzące dla Wykonawcy. Dlatego wnosimy o wprowadzenie zaproponowanego zapisu do wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



