Wrocław dn. 31.12.2020
PO.271.46.2020
l.dz. 4528/2020/W
Uczestnicy postępowania

Dotyczy:
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
p.n.:
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów
oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z podziałem na
4 części.
Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.
W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz.
1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz
zmianami.
Pytanie 1:
W §6 pkt 3 wzoru umowy Zamawiający określił kary umowne w następujący
sposób:
„3. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru odpadów,
o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, a także innych terminów określonych w
niniejszej Umowie albo z niej wynikających, Zamawiający będzie miał prawo
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 zd. 1 Umowy za każdy
dzień zwłoki;
b) w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto,
o którym mowa w § 3 ust. 2 zd. 1;
c) w razie naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o
których mowa w § 5 ust. 2 – w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące
złotych) za każdy przypadek naruszenia.”
W związku z powyższym proponujemy modyfikację cytowanych powyżej
zapisów w następujący sposób:
„3. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
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a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru odpadów,
o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, a także innych terminów określonych w
niniejszej Umowie albo z niej wynikających, Zamawiający będzie miał prawo
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł netto, za
każdy dzień zwłoki;
b) w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości netto
nierealizowanej wartości umowy,
c) w razie naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o
których mowa w § 5 ust. 2 – w wysokości 100 zł (słownie: trzy tysiące
złotych) za każdy przypadek naruszenia.”.
Odpowiedź 1:
Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:
„3. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać
od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu odbioru
odpadów, o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy, a także innych
terminów określonych w niniejszej Umowie albo z niej wynikających,
Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w
§ 3 ust. 2 zd. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
b) w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał
prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5%
wartości netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 zd. 1;
c) w razie naruszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w § 5 ust. 2 – w wysokości 1.500 zł
(słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy przypadek naruszenia.”
Pytanie 2:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu ofertowym podał cenę
dla poszczególnych kodów odpadów/produktów ubocznych oraz cenę za
usługę transportu odpadów. W związku z tym, że Wykonawcy nie zawsze
doliczają dodatkową opłatę za transportu, prosimy o możliwość wliczenia tej
części usługi do ceny jednostkowej za kilogram. W związku z powyższym
prosimy o modyfikację formularza ofertowego poprzez dodanie pod tabelą dla
zadania nr 3 i 4 odnośnika dla wiersza „Usługa odbioru odpadów*” o treści”
„* wypełnić jeżeli dotyczy”.
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Odpowiedź 2:
W przypadku gdy Wykonawca nie dolicza dodatkowej opłaty za usługę
transportu, ponieważ usługa ta wliczona jest w cenę jednostkową za kilogram
odpadów/ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w formularzu
ofertowym dla wszystkich części zamówienia, w tabelach, w wierszach p.n.
„Usługa transportu odpadów” w kolumnach D,E,F,G należy wpisać 0 zł.
Pytanie 3:
W związku z dużą ilością dni wolnych od pracy w okresie od ogłoszenia
postepowania do terminu składania ofert, zwracamy się z prośbą o
przesunięcie terminu składania ofert np. na dzień 08.01.2021 r. Przesunięcie
terminu umożliwi Wykonawcom rzetelne przygotowanie ofert i dostarczenie
ich w terminie do Zamawiającego.
Odpowiedź 3:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.01.2021 r. godz.
11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu składania ofert o godz. 11:30.
Elektronicznie
Beata
podpisany przez Beata
Agnieszka Chodyńska
Agnieszka
Data: 2020.12.31
Chodyńska 10:01:46 +01'00'
………………………………………….
Kierownik Działu Zakupów

Strona 3 z 3
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

