
Strawczyn, dnia 26.05.2022 r. 

ZP.271.1.2022   

 

Do wiadomości Wykonawców 

 

Dotyczy: Dostawa paliwa drzewnego – pellet w ilości 250 ton 
 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 Ustawy – Prawo 
Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela 
odpowiedzi na zadane pytanie (w załączeniu) oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ: 

 
Odpowiedź na zapytanie nr 1: 
Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy dot. wprowadzenia do SWZ oraz 
wzoru umowy zapisów odnoszących się do zmiany wynagrodzenia, dokonuje 
następujących zmian w treści załącznika nr 2 - wzór umowy. Do §8 dopisuje się ust. 10 
o treści: 
 
Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania 
przedmiotu umowy:  
1) na podstawie art. 440 ustawy PZP ustala się, iż w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia strony umowy mogą 
wystąpić o zmianę wynagrodzenia przy spełnieniu następujących warunków:  
a) ustala się wysokość poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający 

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 
10%;  

b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się nie wcześniej niż 
na 3 miesiące od dnia podpisania umowy;  

c) wykaz rodzajów materiałów lub kosztów niezbędnych do produkcji i dostawy, 
aktualny na dzień składania wniosku o zmianę wynagrodzenia;  

d) strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia nie częściej niż raz na 3 
miesiące oraz nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem terminu realizacji 
przedmiotu umowy określonego w § 4;  

e) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy składa wniosek o zmianę 
wynagrodzenia z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do którego załącznikiem 
będą przedstawione przez wykonawcę środki dowodowe, stanowiące podstawę 
dokonania obliczeń ustalających zmiany wynagrodzenia 

f) wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 
określonego w § 4; 

g) maksymalna całkowita wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 
Zamawiający wynosi do 20,0% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 2 ust. 1;  

h) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen, 
jak i ich obniżenie, względem przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie;  

 



 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. do godz. 12:00.  
 

Wobec powyższego zmianie ulegają: 
 
- zapisy rozdziału XI ust. 13 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 
 

1) Składając Ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej -     Oferty należy 

składać za pośrednictwem https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia po 

wybraniu konta Elektronicznej Skrzynki Podawczej SCKSiC-należy wybrać skrytkę o 

nazwie Skrytka_ESP posiadającą adres /SCKSICSTRAWCZYN/SkrytkaESP.)  do dnia 

03.06.2022 r. do godz. 12:00 

 
- zapisy rozdziału XI ust. 14 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2022 r. o godz. 12:15 
 
- zapisy rozdziału XI ust. 1 , który otrzymuje brzmienie: 
 

1. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 
02.07.2022 r. 

 
Zamawiający w załączeniu przedkłada ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 
 

Zatwierdzam 
Dyrektor SCKSiC 
Łukasz Woźniak 

Podpisano elektronicznie 
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