
 
Piła, dnia 20.04.2022 r. 

L.dz. 1669/GWDA/ZP/6/22/AO 
 

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  

ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: Dostawa polielektrolitu w formie proszku  
do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. 
w Pile, ul. Na Leszkowie 4 w ilości 25 ton., Nr postępowania GWDA/ZP/6/22/AO. 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129, ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz na podstawie 
art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany treści SWZ.  
 
 
PYTANIE NR 1: 
Dot. Załącznika nr 4 - projektowane postanowienia umowy, § 6 ust. 2 pkt 2.3. „w przypadku zwłoki  
w ponownym doborze polielektrolitu w sytuacji określonej w § 1 ust. 3 pkt 3.6., za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na dobór polielektrolitu” - Proszę o podanie 
wysokości kary za każdy dzień zwłoki. 
ODPOWIIEDŹ: 
Zamawiający informuje, że zmienia zapis  w § 6 ust. 2 pkt 2.3. projektowane postanowienia umowy na: 
„w przypadku zwłoki w ponownym doborze polielektrolitu w sytuacji określonej w § 1 ust. 3 pkt 3.6. -  
w  wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na dobór polielektrolitu”. 
 
PYTANIE NR 2: 
Dot. Załącznika nr 4 - projektowane postanowienia umowy, § 6 Ust. 2.  
„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2.1. w przypadku odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy; 
2.2. za zwłokę w dostawie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 3% wynagrodzenia netto 
za daną partię dostawy, za każdy dzień zwłoki, 
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy. 
- Składamy wniosek o redukcję kar do wysokości 10% wynagrodzenia netto w pkt 2.1., do wysokości 1%  
w pkt 2.2. oraz do wysokości 15% w pkt 5. 
ODPOWIIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
 
PYTANIE NR 3: 
Dot. Załącznika nr 4 - projektowane postanowienia umowy, § 9. 
„1. Niezależnie od powyższych postanowień wynagrodzenie należne Wykonawcy może być także 
korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia na zasadach określonych w poniższych ustępach. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. Waloryzacja odbędzie się w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni 
kwartał ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski": na podstawie 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.). 
Wnioskujemy o zmianę czynnika waloryzacji lepiej oddającego koszt produkcji polielektrolitu niż wskaźnik 
cen produkcji sprzedanej przemysłu (ogółem) publikowany przez GUS. Proponujemy do zawarcia w umowie 
klauzuli waloryzacyjnej ceny jednostkowej lub klauzuli przeglądowej w oparciu wskaźnik cen produkcji 
sprzedanej przemysłu (produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych) publikowany przez GUS w tabeli 35. 
ODPOWIIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
  
PYTANIE NR 4: 
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający to (+/-) 10% wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Wnioskujemy o zmianę wartości zmiany wynagrodzenia do 25% 
wynagrodzenia netto. 
ODPOWIIEDŹ:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
 
PYTANIE NR 5: 
Wniosek o wprowadzenie zapisu w projekcie umowy poprzez dodanie w projekcie umowy w par. 3.3 
następującego zapisu:  
„Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej w następstwie 
nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo-finansowych skutkujących nagłym wzrostem cen, 
mających wpływ na poziom cen asortymentu objętego niniejszą umową. 
Zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej musi zostać poprzedzone złożeniem przez Stronę - w formie 
pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję poziomu zmiany cen wraz ze stosownym 
uzasadnieniem lub dowodami na wzrost cen, przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość 
negocjowania propozycji cenowych przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. 
Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona uzgodnionym i zatwierdzonym 
przez Strony protokołem konieczności. 
W przypadku braku uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, umowa 
ulega rozwiązaniu po dokonaniu przez Wykonawcę ostatniej dostawy środka zamówionej przez 
Zamawiającego przed jego złożeniem.” 
ODPOWIIEDŹ:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy. 
 
Dokonane zmiany treści SWZ wiążą Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SWZ, w tym wyznaczone terminy 
składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
 
 

………………………………………….. 
(kierownik zamawiającego) 


