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Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  wykonania  usługi  wywozu  odpadów 
komunalnych stałych z posesji Szpitala oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu (wywozu) nieczystości ciekłych z posesji z ZOL Łysołaje, Zamawiający udziela 
odpowiedzi:

Pytanie  1: W związku  z  zapisem  paragrafu  11  ust.2  pkt  5)  projektu  umowy  stanowiącej 
załącznik do SIWZ dotyczącym waloryzacji cen jednostkowych za odbierane odpady w okresie 
24  miesięcy  obowiązywania  umowy,  tylko  i  wyłącznie  w  oparciu  o  roczny  wskaźnik  cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, a nie uwzględniający zmiany cen za składowanie odpadów na 
składowisku w  Rokitnie, pragniemy zauważyć, iż jest to zapis bardzo trudny do zrealizowania 
bez narażania obu stron umowy na niekorzystne skutki jej funkcjonowania.

Podstawowym  składnikiem  kosztów  kształtującym  cenę  wywozu  odpadów  jest  cena 
składowania ich na wysypisku. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przesłanek do oceny w jaki 
sposób  ten  składnik  ceny  zmieni  się  na  przełomie  roku 2012 i  2013.  Skalkulowanie ceny w 
oparciu o aktualne koszty składowania, naraża Wykonawcę w drugim roku funkcjonowania umowy 
na  konieczność  świadczenia  usługi  nierentownej,  z  kolei  uwzględnienie  w  cenie  wywozu 
odpadów przyszłego, szacowanego wzrostu kosztów składowania powoduje, że Zamawiający przez 
pierwszy  rok  będzie  ponosił  opłaty  wyższe  niż  wynikałoby  to  z  obecnie  obowiązujących cen 
składowania odpadów.

W celu uniknięcia opisanych wyżej trudności przedkładamy propozycję korekty w §11 ust. 
2 pkt 5) po literach a) i b), gdzie dotychczasowy tekst o  waloryzacji  na podstawie rocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych proponujemy zastąpić w sposób następujący:
- w  przypadku  zmiany  opłat  za  składowanie  odpadów  na wysypisku  odpadów  z

                      dniem zmiany tych opłat.
W §11 ust. 3 proponujemy następujący zapis:

- Zmiany,  o  których  mowa  w  ust.  2  pkt.  5  będą  dokonywane  na  pisemny  wniosek
Wykonawcy  zawierają  cy  wykaz  obowiązujących  cen  jednostkowych,  wskaźnik
waloryzacji  oraz  wykaz  zwaloryzowanych  cen  jednostkowych,  a  także  wyliczenie
dotyczące  waloryzacji  maksymalnego  wynagrodzenia  tj.   określenie  kwotowo
części  umowy,  która  została  dotychczas  zrealizowana  oraz  kwoty  maksymalnego
wynagrodzenia pozostałej do wykorzystania.

ODP:  Zamawiający zmienia § 11 ust. 2 umowy poprzez dodanie pkt. 6) w brzmieniu:
wystąpienia  zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  /w  tym  obwieszczeń 
wydanych na podstawie stosownych rozporządzeń/ bądź aktów prawa miejscowego w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie mającym wpływ na realizację 
umowy – stosownie do tych zmian względem usług, do których mają zastosowanie zmienione 
przepisy.


