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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

"Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów 
medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów" (ZP 15/10)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1) Zwracamy się z prośbą o modyfikację treści SIWZ w zakresie zapisów załącznika nr 3 do SIWZ 
"umowa (projekt)"? 
 -  poprzez  dodanie  § 5  projektu  umowy  zapisu  dopuszczającego  możliwość  wstrzymania  przez 
Wykonawcę  świadczenia  usługi  do  czasu  zapłaty   zaległych  zobowiązań  przez  szpital  (dalej  :  
Zamawiający)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- poprzez dodanie w  § 8 projektu umowy zapisu o możliwości dokonania zmiany jednostkowej za 
wywiezienie i unieszkodliwienie 0,001 Mg odpadów w oparciu o zmianę czynników cenotwórczych, 
wynikających ze wzrostu kosztów (prąd , gaz, woda) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

-  poprzez dodanie w  § 14 projektu umowy zapisu o możliwości  dokonania bez uprzedniej  zgody 
Zamawiającego cesji zobowiązań jakie zamawiający posiada wobec Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym 
przekazano SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania i otwarcia ofert  pozostaje bez zmian.
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