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Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi dostarczenia przygotowanych posiłków dla
pacjentów Szpitala Specjalistycznego”. Sygn. Sprawy DZP/22PN/2014.
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie
jednego z wykonawców następującej treści:
Pyt. 1
Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom
rozwiązanie umowy za 1 miesięcznym wypowiedzeniem.
Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania umowy strony
nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny
wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób
kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach.
Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw
prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie
są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając
na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania
zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym
również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy
przed upływem jej obowiązywania.
Ad. 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2
Prosimy o wyrażenie zgody i umieszczenie w projekcie umowy nw. zapisu: Wykonawca może po
pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zmianie cen, podwyższyć ceny za usługę o wskaźnik
inflacji podany przez GUS za rok poprzedni. Ceny mogą być waloryzowane nie częściej niż raz na 12
miesięcy.
Ad. 2
Zamawiający w dniu 13.06.2014r dokonał modyfikacji treści SIWZ cz. XXVII w przedmiotowym
zakresie i dopuścił zmianę wysokości ceny netto osobodnia za świadczenie usług stanowiących
przedmiot umowy maksymalnie o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.
Wzrost ceny o przedmiotowy wskaźnik może nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca następnego po
opublikowaniu wskaźnika przez Prezesa GUS. Pierwsze zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej może
nastąpić w 2016 roku.
Pyt. 3
Zamawiający w punkcie XXV, 6 SIWZ zawarł zapis - ,,Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży
kopię stosownych umów na odbiór i utylizację odpadów”.
Natomiast w § 8 wzoru umowy zapisał wymóg:
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1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami prawa o ochronie
środowiska decyzji dotyczących zasad zarządzania i gospodarowania odpadami, w tym
pokonsumpcyjnymi i komunalno-bytowymi. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do
posiadania stosownych umów na odbiór i utylizację odpadów i przedstawienia kopii zawartej
umowy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na świadczenie przedmiotowej usługi. Kopia
umowy na odbiór odpadów stanowi załącznik nr 5 do umowy
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym odbiór i wywóz śmieci jest działalnością
reglamentowaną (wymagane są stosowne pozwolenia i wpisy) która wykonywana być może jedynie
przez wyspecjalizowany podmiot wyłonionego w drodze przetargu przez gminę.
Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości określone jest w
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z tą ustawą Zamawiający jako właściciel nieruchomości ma obowiązek sporządzenia
informacji dotyczącej ilości odpadów produkowanych na danej nieruchomości i przekazania tych
odpadów podmiotowi wybranemu w drodze przetargu przez gminę.
Z tego też powodu to nie Wykonawca, realizujący na rzecz Zamawiającego usługę
cateringową, będzie zobowiązany do odbioru worków ze śmieciami i wywożenia ich na wysypisko
lecz wyłoniony w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę wyspecjalizowany podmiot
posiadający stosowne zezwolenia.
W SIWZ Zamawiający nie zamieścił żadnych wymogów wykazania się przez wykonawców
posiadaniem stosownych zezwoleń na odbiór i transport odpadów, co oznacza, że Zamawiający nie
wymaga od wykonawców takich dokumentów. Tym samym narzucanie na wykonawców obowiązku
odbioru i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych i komunalno-bytowych z Państwa nieruchomości
będzie niezgodne z wymaganiami SIWZ oraz z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów § 8 wzoru umowy na:
,,Wykonawca zobowiązany jest działać zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
w zakresie utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych i komunalno-bytowych. W tym zakresie
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych umów na odbiór i utylizację odpadów
i przedstawienia kopii zawartej umowy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na świadczenie
przedmiotowej usługi. Kopia umowy na odbiór odpadów stanowi załącznik nr 5 do umowy.
Ad. 3
Intencją Zamawiającego jest aby Wykonawca był wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych
w związku ze świadczeniem usług objętych niniejszym postępowaniem w rozumieniu ustawy
o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych powstałych
w trakcie realizacji zamówienia, a następnie ich przekazaniu podmiotowi posiadającemu stosowne
decyzje administracyjne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.” Tym samym Zamawiający
dokona modyfikacji treści § 8 umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca jest wytwórcą i
posiadaczem odpadów powstałych w związku ze świadczeniem usług objętych niniejszym
postępowaniem w rozumieniu ustawy o odpadach i w związku z powyższym jest zobowiązany do
zapewnienia odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych umów na odbiór i
utylizację odpadów i przedstawienia kopii zawartej umowy Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy na świadczenie przedmiotowej usługi. Kopia umowy na odbiór odpadów stanowi załącznik nr
5 do umowy.”
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