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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania: sukcesywna dostawa do GOŚ w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 
flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT 
typ NP08 firmy EKOFINN prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zasadach 
określonych w regulaminie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej 
Górze przy ul. Piekarniczej 6/10. Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), gdyż wartość 
zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto. 
 
Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej, działając zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy z dnia 
11 września 2019 (Dz. U. z 2022r. poz. 1710)  przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym: 
 
Pytanie: 
Czy 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. 
 
Odpowiedź na pytanie: 
Zamawiający w finalnej umowie dostawy na postępowanie dotyczące sukcesywnej dostawy 
do GOŚ w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji 
osadów ściekowych umieści ww. klauzulę. 
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