
 

 
 

Nakło nad Notecią, dnia 3 listopada 2022r. 

ZP.271.33.2022 

Zainteresowani Wykonawcy 

 

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie 
usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 

 
 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym trybie podstawowym bez negocjacji na 
świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) dnia 2 listopada 
2022r. wpłynęły pytania jednego z wykonawców o następującej treści: 
 
Pytanie nr 1: 
„W treści SIWZ w rozdziale XIII dotyczącym opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert Zamawiający wskazuje, iż przy ocenie oferty w kryterium czas reakcji Wykonawca 
otrzyma najwyższe punkty, gdy Wykonawca rozpocznie wykonywanie usługi w terminie do 24 godzin od 
otrzymania zgłoszenia, jednakże w formularzu ofertowym w punkcie 1 nie uwzględniono takiego czasu reakcji. 
Czy w takim przypadku Zamawiający dokona zmiany zapisu w formularzu ofertowym?”. 
 
 
Pytanie nr 2 
„Czy w trakcie trwania umowy zamawiający przewiduje zamianę wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen 
paliw ( w tym również wzrostu podatku stawki VAT, wzrostu minimalnego wynagrodzenia?” 
 
W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że: 
 
Ad. 1. 
W formularzu ofertowym nastąpiła omyłka i podwójnie został wskazany czas 48 godzin. Zamawiający na 
podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę w punkcie 1 formularza oferty 
trzeciego dewelopera na treść ”do 24 godz. od otrzymania zgłoszenia zamawiającego”. 
Formularz oferty po modyfikacji w załączeniu. 
 
Ad. 2. 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp modyfikację SWZ 
poprzez dodanie w §11 ustępu 5 w brzmieniu: 
„5. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 
zmiany cen paliwa (oleju napędowego) wg poniższych zasad: 

1) Zmiana jest możliwa po upływie minimum 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,  

2) Zmiana możliwa jest o procentowy wskaźnik zmiany ceny oleju napędowego, o ile wartość zmiany 

ceny będzie wyższa lub niższa o  10% w stosunku do cen paliwa oleju napędowego Ekodiesel, 

obowiązującej na dzień otwarcia ofert, oraz ceny netto oleju napędowego Ekodiesel, z ostatniego 

dnia miesiąca czerwca 2023r. wg danych opublikowanych na stronie internetowej PKN ORLEN 

3) Zmiana może dotyczyć jedynie kosztów paliwa w cenie za 1 Mg, które ustalone zostały na 

poziomie 40% ceny jednostkowej 1 Mg. 

4) Do obliczenia wskaźnika wzrostu/obniżki wynagrodzenia stosowany będzie następujący wzór: 

 

 



 

 

C= (B-A) x100 

         A 

Gdzie: 

A – cena netto 1 litra oleju napędowego Ekodiesel z dnia otwarcia ofert, 

B – cena netto 1 litra oleju napędowego Ekodiesel w ostatnim dniu miesiąca czerwca 2023r., 

C – wskaźnik wzrostu/obniżki ceny paliwa w %; 

5) Do obliczenia wzrostu/obniżki wynagrodzenia stosowany będzie następujący wzór: 

E= [(D x 40%) x C %] +/ - D 

       Gdzie: 

E – cena netto 1 Mg po uwzględnieniu kosztów waloryzacji, 

D – cena netto 1 Mg przed waloryzacją, 

C – wskaźnik wzrostu/obniżki ceny paliwa w %, wyliczony wg wzoru, wskazanego w pkt. 4. 

6) Strona wnioskująca (Zamawiający lub Wykonawca) o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy będzie zobowiązana wykazać zasadność takiej zmiany, w tym szczegółowo 

przedstawić pisemną kalkulację uzasadniającą wpływ zaistniałej zmiany ceny na koszt realizacji 

zamówienia, odpowiednio wpływ na wzrost albo obniżenie faktycznych kosztów realizacji 

przedmiotu umowy. 

7) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia wykonawcy nie może przekroczyć 50% pierwotnej 

wartości umowy”. 

 

 Zamawiający jednocześnie informuje, że nie przewiduje się zmian wynagrodzenia wykonawcy w 

przypadku zmiany stawki podatku VAT w cenie paliwa, oraz zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

gdyż poziom wzrostu wynagrodzenia w roku 2023r. jest w chwili prowadzenia niniejszego postępowania 

znany.  

 
 W związku z wprowadzoną modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 9 listopada 2022r. 

oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 8 grudnia 2022r.  

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.  

 

 

Z up. Burmistrza 

Piotr Kalamon 

Z-ca Burmistrza 

  


