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zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 
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Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane do postępowania pn. 
Przeglądy okresowe i serwis analizatorów spalin w ZTPOK MKUO ProNatura Sp. z o.o. 

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/3/23 

 

Pytanie 1 
Wnosimy o zmianę zasad waloryzacji wynagrodzenia zaproponowanej w wykonaniu wymogu art. 439 
prawa zamówień publicznych w części XII SWZ. Zwrócić należy uwagę na obowiązującą aktualnie 
wysoki poziom inflacji, której rozmiarów nie sposób przewidzieć w kolejnych miesiącach realizacji 
Umowy, a tym samym ustalenie cen w formularzu ofertowym ograniczone jest istotnym błędem,  
co powodowałoby konieczność wkalkulowania w cenę ofertową istotnego ryzyka dalszego wzrostu 
cen. Wobec powyższego, Wykonawca wnosi aby w każdym roku obowiązywania Umowy, umowa 
podlegała waloryzacji o opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Pozwoli to na uniknięcie ryzyka zbędnego podwyższenia ceny ofertowej zgodnie  
z powyższym punktem, przy jednoczesnym oddaniu zmiennej sytuacji rynkowej na realizację Umowy. 
W tym celu proponujemy, aby klauzula XII SWZ obejmowała następujący mechanizm waloryzacyjny: 
„W pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego Strony przystępować będą do uzgodnienia 
warunków zwiększenia wysokości stawek wynagrodzenia umownego, w tym cennika części, na kolejny 
rok obowiązywania niniejszej umowy, liczony od dnia 1 marca do dnia 28 (29) lutego następnego roku 
kalendarzowego, pod warunkiem ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym  
w stosunku do roku go poprzedzającego (dalej jako: inflacja) przekraczającego 3%. Jeżeli Strony  
nie dokonają takiego uzgodnienia do dnia 25 lutego danego roku, wówczas, w przypadku poziomu 
inflacji przekraczającego 3%, od dnia 1 marca tego roku wysokości stawek wynagrodzenia 
obowiązujące w dniu 28 (29) lutego tego roku, ulegną podwyższeniu lub obniżeniu o wskaźnik inflacji. 
Pierwsza zmiana wysokości stawek wynagrodzenia zostanie dokonana z mocą obowiązującą od dnia  
1 marca 2024 r. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania waloryzacji zgodnie z niniejszym punktem nie przekroczy 20% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 6 Umowy.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany części XII SWZ w zakresie jej ust. 2 w ten sposób, że nadaje mu następujące 

brzmienie: 
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2. Zamawiający, zgodnie z art. 439 PZP, przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  

(z wyłączeniem cennika części zamiennych) w drodze aneksu do zawartej Umowy, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym: 

1) zmiana będzie możliwa w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia, wynikającej z publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny rocznego 

wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (roczny wskaźnik inflacji ogółem); 

2) poziom zmiany wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1, uprawniający strony umowy  

do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na nie mniej niż 3 % (3 pkt procentowe); 

3) zmiana może następować nie częściej niż raz na 12 miesięcy, z tym, że początkowym terminem 

wprowadzenia zmian jest dzień 1 marca 2024 r., chyba że zastosowanie znajduje przepis  

art. 439 ust. 3 PZP; 

4) zmiana wynagrodzenia następowała będzie (z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej) 

proporcjonalnie do zmiany w/w wskaźnika; 

5) maksymalna dopuszczalna wartość zmiany nie może przekroczyć każdorazowo 70 % wartości 

wskaźnika, o którym mowa w pkt 1 oraz nie więcej niż 20 % dotychczasowego wynagrodzenia;  

6) w wyniku waloryzacji zmianie ulegnie zarówno - łączna wartość wynagrodzenia całkowitego 

Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy, jak i wartość wynagrodzenia (cen) 

jednostkowych, z wyjątkiem cen części zamiennych. 

 

 
Pytanie 2 
W zakresie § 3 ust. 9 Umowy, wnosimy o usunięcie sformułowania „bez zastrzeżeń”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w powyższym zakresie. 

 
 
Pytanie 3 
W zakresie § 5 ust. 7 Umowy, wnosimy o nadanie brzmienia: „Wszelkie składniki wynagrodzenia,  
w tym ceny jednostkowe netto części zamiennych, będą waloryzowane wg zasad wynikających  
z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i w przypadkach wskazanych w części XII SWZ.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres waloryzacji wynika ze zmienionej części XII SWZ. 

 
 
Pytanie 4 

W zakresie § 7 ust. 1 – 4 Umowy, wnosimy o ustalenie i zmianę, że to Zamawiający jako eksploatujący 
instalację (emitent) ponosi wszelkie opłaty związane z korzystaniem ze środowiska. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia § 7 PPU dotyczą przypadków, w których obowiązek 
poniesienia opłat/ kar administracyjnych wynikać będzie z czynności realizowanych przez Wykonawcę 
w związku z umową, nie- eksploatacji instalacji jako takiej. 
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Pytanie 5 

W zakresie § 9 ust. 1 Umowy, wnosimy o dopisanie na końcu zdania drugiego następującego 
sformułowania: „, przy czym skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi możliwe jest po bezskutecznym 
wyczerpaniu ścieżki reklamacyjnej z tytułu gwarancji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 6 

W zakresie § 9 ust. 4 wnosimy o nadanie postanowieniu następującego brzmienia: „Termin usunięcia 
wad, będzie uzgadniany wspólnie przez Strony, a w przypadku braku porozumienia, co do powyższego, 
termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru i rozmiarów wady, 
biorąc pod uwagę w szczególności odpowiedni termin na zapewnienie części zamiennych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 9 ust. 4 umowy na następujące brzmienie: 

Zgłoszone w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady usterki i wady będą przez Wykonawcę 
usuwane na własny koszt, w terminie do dwóch dni roboczych od momentu ich zgłoszenia,  
a jeśli do usunięcia wady konieczne będzie użycie części zamiennych w terminie uzgodnionym  
przez Strony, a w przypadku braku porozumienia, co do powyższego, termin ten zostanie wyznaczony 
przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru i rozmiarów wady, biorąc pod uwagę  
w szczególności odpowiedni termin na zapewnienie części zamiennych. 

 
 
Pytanie 7 

W zakresie § 11 ust. 1 lit. a – c wnosimy o zmianę wartości z 2% na wartości 0,5%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
Pytanie 8 

W zakresie § 11 ust. 1 pkt 4 wnosimy o dopisanie po słowie „polisy” wyrażenia „lub certyfikatu”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 11 ust. 1 pkt 4 umowy na następujące brzmienie: 

4) nieprzedłożenia na żądanie Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od wystąpienia z takim 
żądaniem kopii polisy lub certyfikatu potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC wymaganego 
niniejszą Umową (wraz z potwierdzeniem opłacenia wymaganej składki)  
- w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek. 
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Pytanie 9 

W zakresie § 11 ust. 4, wnosimy o nadanie następującego brzmienia: „Zamawiający może dochodzić 
na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 11 ust. 4 umowy na następujące brzmienie: 

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, 
z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

 
 
Pytanie 10 

W zakresie § 11 ust. 5, wnosimy o nadanie następującego brzmienia: „Łączna maksymalna wysokość 
kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy ograniczona jest do 20% 
maksymalnego wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 6 Umowy. Niezależnie  
od pozostałych postanowień Umowy, całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy ze wszelkich 
tytułów ograniczona jest do wartości odpowiadającej 100% maksymalnego wynagrodzenia umownego 
określonego w § 5 ust. 6 Umowy. Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności  
za szkody następcze lub pośrednie, w tym utracone korzyści Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 11 ust. 5 umowy na następujące brzmienie: 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy 
ograniczona jest do 30% maksymalnego wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 6 Umowy. 
Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy  
ze wszelkich tytułów ograniczona jest do wartości odpowiadającej 100% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 6 Umowy. 

 
 
Pytanie 11 

W zakresie § 12 ust. 2, wnosimy o dopisanie sformułowania „w istotnym zakresie” po słownie 
„wykonywania” oraz zmianę terminu 7 dniowego na termin 14 dniowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 11 ust. 5 umowy na następujące brzmienie: 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
stwierdzenia nienależytego jej wykonywania w istotnym zakresie, jeżeli Wykonawca pomimo 
uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenia 
co najmniej 14 dniowego terminu nie wykazuje poprawy. 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający: 

1. Wydłuża termin składania ofert do 17 marca 2023 r. do godziny 10:00. 

2. Zmienia termin związania ofertą na 14 czerwca 2023 r. 

3. Zmienia termin otwarcia ofert na 17 marca 2023 r. do godziny 10:30. 
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4. Zmieni ogłoszenie o zamówieniu w powyższym zakresie. 

5. Zamieści na Platformie zakupowej zaktualizowaną Specyfikację Warunków Zamówienia  
wraz ze zamienionym projektem umowy. 

6. Wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej wg poniższych zasad: 

 
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej. 

Zamawiający organizuje wizję lokalną na terenie ZTPOK w dniu 3 marca 2023 r., godz. 10:00; zbiórka 

w Bydgoszczy, przy ul. E. Petersona 22 (przy portierni). Podczas wizji Zamawiający wskaże urządzenia 

oraz ich lokalizacje, które będą podlegały przeglądom i serwisowaniu. W wizji mogą wziąć udział 

maksimum 2 osoby ze strony każdego Wykonawcy, wyposażone w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej bhp: kask, kamizelkę ostrzegawczą. Najpóźniej dzień przed jej terminem Wykonawca 

zobowiązany jest przesłać mailem imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wizji. 

Zamawiający na podst. art. 226 ust.1 pkt 18) odrzuci ofertę Wykonawcy złożoną bez odbycia 
wizji lokalnej. 

 

 
Zatwierdzono: 

/-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 


