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Katowice, dnia 11.05.2021r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego przepisami ustawy Prawo zamówień

publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, pn. Kompleksowa obsługa
placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym
kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Oddział KWK Sośnica - nr sprawy 412100222.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ:
Pytanie nr 1:
Działając w imieniu Wykonawcy zgodnie z Art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych prosimy o szczegółowe sprecyzowanie zasad opisanych w § 13 ust. 2 oraz
ust. 3 Załącznika nr 5 IWZ (Istotne postanowienia umowne) dotyczących podwyżek stawek w
trakcie trwania umowy.
Jakie dokumenty musi złożyć Wykonawca? Jakie przesłanki muszą zaistnieć, żeby Wykonawca
otrzymał podwyżkę stawek, a nie tylko miał możliwość wnioskowania? W jakim czasie Zamawiający
odpowie na wniosek Wykonawcy?
Odpowiedź:
W przypadku zawarcia Umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy Zamawiający dopuszcza zmianę
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Prawo
zamówień publicznych w sytuacjach zmian określonych w § 13 ust. 2. pkt. 1) – 4). Jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca
składa wszelkie dokumenty potwierdzające wpływ na wzrost koszów wykonania Umowy.
Zamawiający odpowie na wniosek Wykonawcy niezwłocznie po zweryfikowaniu przedłożonych
dokumentów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
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