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Kraków, data 27 marca 2019 r. 

 
Dotyczy:  Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów. 

Znak postępowania A.I.271-5/19. 

 
 

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść 

pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

Zgodnie z treścią SIWZ i umowy odbiór odpadów z punktu przy Al. Modrzewiowej 22 ma się 

odbywać 5x w tygodniu. Prosimy o wyrażenie zgody na odbiór odpadów 3 x w tygodniu 

tj. poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 7:00 do 15:00. Taka częstotliwość odbioru odpadów 

jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie stwarza zagrożenia epidemiologicznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 

Zgodnie z zapisem w punkcie 4.15.a) SIWZ oraz §1 ust. 7 Załącznika nr 3b do SIWZ Wykonawca 

zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności przez 

okres trwania umowy czyli w tym wypadku 24 m-cy. 

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego określono, iż Zamawiający może żądać dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia…. Ponadto w praktyce polisy ubezpieczeniowe 

wystawiane są na okres jednego roku. Więc nie ma technicznych możliwości przedłożenia takiej 

polisy ona okres dwóch lat.  

W związku z powyższym, wnosimy o dodanie zapisu: „w zakresie przedmiotu zamówienia” oraz 

usunięcie czasu jej trwania lub ewentualnie przewidzenie możliwości przedstawienia kontynuacji 

ubezpieczenia po jego wygaśnięciu. 

Dotychczasowy zapis § 1 ust. 7 umowy – Załącznika nr 3b do SIWZ oraz § 1 ust. 4 umowy – 

Załącznika nr 3A do SIWZ: 

„Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

przez okres trwania umowy, na kwotę minimum 50.000 zł. Potwierdzona przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem kserokopia polisy stanowi załącznik nr 1 do umowy.” 

Zapis § 1 ust. 7 umowy - Załącznika nr 3b do SIWZ oraz § 1 ust. 4 umowy – Załącznika nr 3A do 

SIWZ, otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia przez okres trwania 

umowy, na kwotę minimum 50.000 zł. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopię polisy 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem w dniu podpisania niniejszej umowy. W przypadku, gdy 

polisa wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię nowej polisy lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, w terminie 7 dni od dnia 

wygaśnięcia poprzedniej polisy. Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

kserokopia polisy stanowi załącznik nr 1 do umowy.” 

Odpowiedź 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

a) w zakresie pkt 4.15 lit. a), który przyjmuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, przez okres trwania umowy, na kwotę minimum 

50 000,00 zł”. 

 

b) w zakresie wzoru umowy tj. „Załącznika nr 3b” do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - §1 ust. 7, który przyjmuje nowe brzmienie: 
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„Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia przez 

okres trwania umowy, na kwotę minimum 50.000 zł. Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu kserokopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem w dniu 

podpisania niniejszej umowy. W przypadku, gdy polisa wygasa przed dniem wygaśnięcia 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię nowej polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia 

poprzedniej polisy. Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia 

polisy stanowi załącznik nr 1 do umowy”. 

 

c) w zakresie wzoru umowy tj. „Załącznika nr 3a” do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - §1 ust. 4, który przyjmuje nowe brzmienie: 

„Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia przez 

okres trwania umowy, na kwotę minimum 50.000 zł. Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu kserokopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem w dniu 

podpisania niniejszej umowy. W przypadku, gdy polisa wygasa przed dniem wygaśnięcia 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię nowej polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia 

poprzedniej polisy. Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia 

polisy stanowi załącznik nr 1 do umowy”. 

 

Pytanie 

Prosimy o zmianę zapisu w §6 ust. 1.a) Załącznika nr 3b do SIWZ na zapis o treści: „z tytułu 

niedotrzymania terminu odbioru odpadów w wysokości 3% wartości faktury wystawionej za 

miesiąc poprzedzający opóźnienie za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów.” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 
 

II. MODYFIKACJA SIWZ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 
 

a) pkt 4.1. lit. a) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Część 1: usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach – 15 01 01, 15 

01 02, 16 01 03, 16 02 14, 16 06 04, 16 06 05, 17 02 01, 17 02 03, 16 02 13”. 

 

b) pkt 4.15. lit. b) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Średnioroczna ilość odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego wynosi 3 tony 775 kg, 

w tym: 15 01 01 (ilość 0,800 Mg/rok), 15 01 02 (ilość 0,200 Mg/rok), 16 01 03 (ilość 0,160 

Mg/rok), 16 02 14 (ilość 0,300 Mg/rok), 16 06 04 (ilość 0,002 Mg/rok),16 06 05 (ilość 0,003 

Mg/rok), 17 02 01 (ilość 0,900 Mg/rok), 17 02 03 (ilość 0,400 Mg/rok), 16 02 13 (ilość 0,580 

Mg/rok). Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości odpadów do odbioru, 

w zależności od faktycznej ilości wytworzonych odpadów”. 

 

c) pkt 5.1.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„dla części 1 zamówienia – posiadają zezwolenia (decyzję) na wykonywanie 

działalności/czynności związanych z odbiorem, transportem i przetwarzaniem odpadów – 

wymagane dla kodów: 15 01 01, 15 01 02, 16 01 03, 16 02 14, 16 06 04, 16 06 05, 17 02 01, 17 

02 03, 16 02 13, wydane przez właściwy organ administracyjny, zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. 

poz.1923 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.); 

 

d) pkt 16.2. lit. a) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„dla części 1 (usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów):  

–   cenę (brutto) 1 kg odpadów o poszczególnych kodach; 
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W przypadku części 1 zamówienia, celem porównania ofert Wykonawca powinien 

dokonać sumowania wszystkich zaoferowanych cen, a następnie wyliczoną kwotę 

podzielić przez liczbę: 9 (ilość kodów):  
 

                                                SUMA cen poszczególnych kodów 

                                               -------------------------------------------------  = CENA brutto do porównania ofert 

                                                                        9 
 

  zgodnie z tabelą ujętą w Formularzu oferty; 

– czas odbioru odpadów, określony w § 4 ust. 2 wzoru umowy (dotyczy sytuacji 

wyjątkowych, nagłych, trudnych do przewidzenia); 

–  stawkę podatku VAT w %”. 

 

e) w zakresie wzoru umowy tj. „Załącznika nr 3a” do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - §1 ust. 1, który przyjmuje nowe brzmienie: 

„Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach –  15 01 01, 15 01 02, 16 01 03, 

16 02 14, 16 06 04, 16 06 05, 17 02 01, 17 02 03, 16 02 13”. 

 

f) w zakresie wzoru umowy tj. „Załącznika nr 3a” do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - §1 ust. 5, który przyjmuje nowe brzmienie: 

„Średnioroczna ilość odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego wynosi  

3 tony 775 kg, w tym: 15 01 01 (ilość 0,800 Mg/rok),  15 01 02 (ilość 0,200 Mg/rok), 16 01 03 

(ilość 0,160 Mg/rok), 16 02 14 (ilość 0,300 Mg/rok), 16 06 04 (ilość 0,002 Mg/rok),16 06 05 

(ilość 0,003 Mg/rok), 17 02 01 (ilość 0,900 Mg/rok), 17 02 03 (ilość 0,400 Mg/rok), 16 02 13 

(ilość 0,580 Mg/rok). Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości odpadów do 

odbioru, w stosunku do wartości wskazanej w ust. 5, w zależności od faktycznej ilości 

wytworzonych odpadów”. 

 

g) w zakresie wzoru umowy tj. „Załącznika nr 3a” do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia - §2 ust. 2, który przyjmuje nowe brzmienie: 

„Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn ilości wytworzonych przez Zamawiającego 

oraz odebranych przez Wykonawcę odpadów oraz ceny jednostkowej brutto za wywóz i 

unieszkodliwienie 1 kg odpadów o kodach: 

a) 15 01 01 – …………….. zł (słownie: ……………….zł) w tym podatek VAT … % tj. oraz 

kwota netto ………….. zł (słownie: ……………………..); 

b) 15 01 02 – ……………… zł (słownie: ……………………..) w tym podatek VAT … % tj. 

oraz kwota netto……………. zł (słownie: …………….); 

c) 16 01 03 – ……. zł (słownie:……………….) w tym podatek VAT … % oraz kwota netto 

…..zł (słownie:…………….); 

d) 16 02 14 - …... zł (słownie:……… zł) w tym podatek VAT … % oraz kwota netto … zł 

(słownie: zero zł); 

e) 16 06 04 - ……. zł (słownie: . zł) w tym podatek VAT … % oraz kwota netto … zł 

(słownie: ……………zł); 

f) 16 06 05 - …... zł (słownie:……… zł) w tym podatek VAT … % oraz kwota netto ….. zł 

(słownie: …………zł); 

g) 17 02 01 –…………zł (słownie:……….) w tym podatek VAT … % oraz kwota netto 

……zł (słownie:…………..); 

h) 17 02 03 –…………..zł (słownie:………….) w tym podatek VAT … % oraz kwota netto 

…… zł (słownie:……………); 

i) 16 02 13 - …………..zł (słownie: ………..zł) w tym podatek VAT … % oraz kwota netto 

… zł (słownie: …….zł)”. 

 

h) załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – który zostaje poprawiony 

w zakresie pkt A.1. 

Dokument stanowi załącznik do odpowiedzi.  

Wykonawcy mają obowiązek (składając ofertę na część 1 zamówienia) – złożyć poprawiony 

Formularz oferty. 

 

III. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

Pkt 15 przyjmuje brzmienie: 
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„Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r. godz. 10:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 

Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która 

została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 kwietnia 2019 r. godz. 11:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 12 

(…)”. 

 

Na podstawie art. 18a pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), 

prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

Załącznik: 

- poprawiony Formularz oferty 

 

 

                     
 

                dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

  
 


