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Dęblin, 28 kwietnia 2022 r. 
 

 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego na „Sukcesywne dostawy środków chemicznych 
i preparatów stosowanych w procesach oczyszczania ścieków i odwadniania 
osadów ściekowych” 

 
 

WYJAŚNIENIA 
 
 

Zamawiający, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dęblinie, informuje, że w prowadzonym postępowaniu na Sukcesywne dostawy środków 
chemicznych i preparatów stosowanych w procesach oczyszczania ścieków i odwadniania 
osadów ściekowych wpłynęły pytania (pisownia oryginalna) z prośbą o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego oraz udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym: 

 
Pytanie nr 1: 
Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o skrócenie terminu realizacji zamówienia do 3 
miesięcy od dnia zawarcia umowy w ww. postępowaniu. 
Uzasadnienie wniosku: W ostatnich miesiącach światowa sytuacja w zakresie surowców, 
opakowań, energii i transportu uległa znacznemu pogorszeniu. Globalny niedobór 
akrylonitrylu i kwasu akrylowego i ogromny wzrost ich cen wywarły bezpośredni wpływ na 
wszystkie surowce akrylowe niezbędne do produkcji flokulantów. W tym samym czasie wielu 
dostawców surowców ograniczyło dostawy lub zostało dotkniętych siłą wyższą. Rozwój 
pandemii koronawirusa oraz agresja Rosji na Ukrainę w lutym br. doprowadziły do 
niespotykanego wzrostu cen propylenu, akrylonitrylu i kwasu akrylowego - surowców 
niezbędnych do produkcji flokulantów. Sytuacja na rynku surowcowym jest bardzo 
dynamiczna. Wynikiem tego są nieobserwowane wcześniej wzrosty cen flokulantów i ich 
nieprzewidywalność, nawet w kwartalnej perspektywie. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest, iż 
producenci flokulantów gwarantują stałość ceny tylko na 1 miesiąc. Dodatkowo, wykonawcy 
znajdują się pod silną presją wysokiego kursu euro wobec złotego oraz presją inflacyjną. 
Z uwagi na powyższe, Wykonawca nie ma możliwości zagwarantowania stałości cen 
w okresie 12 miesięcy. Racjonalne prognozowanie ceny na okres 1 roku w obecnej zmiennej 
sytuacji, jest niemożliwe. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy o skrócenie terminu realizacji 
zamówienia do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy i podtrzymuje 12-miesięczny termin 
realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 2: 
Szanowni Państwo, firma …….. zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów 
projektów umów przez dodanie 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. 
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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. W związku z tak niestabilną 
sytuacją na rynku producenci nie udzielają długotrwałych gwarancji cen. Producenci stosują 
już comiesięczne zmiany cen oferowanych środków. W związku z tym niemożliwe jest 
założenie poziomu ceny oferowanych środków na dłuższy okres. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i nie wyraża zgody na modyfikację 
zapisów wzorów umów przez dodanie zaproponowanego powyżej zapisu oraz pozostawia 
dotychczasowe zapisy wzorów umów (załącznik nr 3.1, załącznik 3.2, załącznik 3.3 do 
zapytania ofertowego). 
 
 
 
 
Powyższe zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące przy 
składaniu ofert. 
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