WÓJT GMINY BOĆKI
17-1 11 Boćki
ui. Plac Armii Krajowej 3
tel. 085 731-96-10, fax 731-96-12

Boćki, dnia 2015-06-08

BGK.271. 2 .2015
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„ Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki”.
Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 25 kwietnia
2014r. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie Nr 1

Zgodnie z art. 142 ust. 2 prawa zamówień publicznych, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12
miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1)
2)

stawki podatku od towarów i usług,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta na okres 24
miesięcy. W związku z tym, zgodnie z dyspozycją art. 142 ust. 5 prawa zamówień publicznych,
Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia w umowie postanowienia o zasadach wprowadzania
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Takie postanowienia nie
znalazły się w treści Wzoru umowy, w związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienia
zapisów Wzoru umowy.
Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wzór umowy (ogólne warunki umowy) i wprowadza w § 8 zapis:
3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 2 i 3 może ulec zmianie, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3, skutkujących zmianę kosztów wykonania
Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w
życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Podstawą do
przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów
Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do
przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego , w terminie 10 dni
kalendarzowych od otrzymania żądania.
Równocześnie, w związku z powyższą zmianą, Zamawiający wprowadza dodatkową treść w rozdziale
IV SIWZ (informacje dodatkowe) w sposób następujący:

6. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie, z zastrzeżeniem punktu
7 i 8 niniejszego rozdziału, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w pkt 6, skutkujących zmianą kosztów wykonania
Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w
życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
8. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w pkt 7, będzie przedstawiana
każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie
przepisów dokonujących te zmiany na koszty Wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie
Zamawiającego, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania żądania.

Pytanie Nr 2

Wnioskujemy o
wprowadzanie odpowiednich zmian w wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy w przypadku zmiany stawki opłaty z tytułu przekazania 1 Mg niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych.
Odpowiedź:

Wykonawca kalkulując cenę za wykonanie przedmiotu umowy, winien uwzględnić ewentualne zmiany
stawki opłaty z tego tytułu, biorąc pod uwagę dotychczasowe wzrosty stawek za przetwarzanie.

