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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

 

Dotyczy: postępowania Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysoko reaktywnego  
dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o., znak sprawy: NP-ZPS-13/2022 
 

W dniu 9 września 2022 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ. Działając na postawie 

§ 27 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do 

których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia co 

następuje:  

 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie czasy obwiązywania umowy do 6 miesięcy lub dodanie 

w projekcie umowy 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. 

Prośbę o modyfikację projektu umowy motywujemy tym, iż pandemia wirusa SARS-COV 2 oraz atak 

Rosji na Ukrainę spowodowały bardzo niestabilną sytuację gospodarczą, w tym nieprzewidywalny 

wzrost cen surowców, nośników energii oraz transportu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przychyla się do wniosku wykonawcy i skraca okres obowiązywania 

umowy do 6 miesięcy. Jednocześnie wyjaśniając, że modyfikacji ulegają następujące zapisy 

SWZ: 

 

§3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Było: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sukcesywnym zaopatrywaniu w wapno 

palone, mielone, wysoko reaktywne oczyszczalni ścieków Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. w 

szacunkowej ilości 180 ton. 

Jest: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sukcesywnym zaopatrywaniu w wapno 

palone, mielone, wysoko reaktywne oczyszczalni ścieków Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. w 

szacunkowej ilości 90 ton. 



 
 

 

§4. Termin wykonania zamówienia. 

Było: 

Dostawy będą realizowane przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Jest: 

Dostawy będą realizowane przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

Zaktualizowany formularz ofertowy oraz wzór umowy stanowią załącznik do niniejszych 

wyjaśnień.  

 

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy  

2. Wzór umowy 

 


