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Uczestnicy postępowania 
LWR.261.009.2019 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie  
art. 138o p.z.p., pn. „Ochrona fizyczna terenu, obiektów, osób oraz mienia w obrębie nieruchomości 
zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 - 17 w okresie od dnia 1 lipca 
2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.” 
 
Zgodnie z pkt VII.7. Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
Przed zapoznaniem się potencjalnych Wykonawców z zapytaniami z odpowiedziami, w celu uniknięcia dalszych 
nieporozumień, Zamawiający informuje, że postępowanie na „Ochronę fizyczną terenu, obiektów, osób oraz 
mienia w obrębie nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 - 17  
w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.” nie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego.  
 
Dział III, rozdział 6 p.z.p. zawiera przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 
Ustawodawca przewidział w ww. przepisach specjalną procedurę udzielania tych zamówień.  
 
Zamawiający udzielający zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej wskazanych progów, określonych 
na podstawie art. 138g p.z.p., ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, 
spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2 - 4 p.z.p.  
 
Zamawiający znając specyfikę danego postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania prawne, 
procedury, w ramach której udzieli w przyszłości zamówienie publiczne na usługi społeczne.  
 
Z uwagi na okoliczność, iż procedura udzielania zamówienia publicznego na usługi społeczne w oparciu  
o art. 138o p.z.p. tworzona jest przez samego Zamawiającego, który jest jedynie zobowiązany do uwzględnienia 
norm zawartych w art. 138o ust. 2 – 4 p.z.p., a które to przepisy nie przewidują konieczności stosowania 
przepisów p.z.p. dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy umów w sprawie 
zamówienia publicznego – Zamawiający w tym zakresie nie jest związany rozwiązaniami ustawowymi.  
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1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych ? Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku  
z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.  

 
Odpowiedź: Istotą konstrukcji powierzania przetwarzania (art. 28 RODO) jest zlecenie przez administratora 
wybranemu podmiotowi dokonania określonych czynności przetwarzania, w imieniu i na rzecz administratora. 
Zamawiający podkreśla, że dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia 
będą przetwarzane przez Zamawiającego w celu realizacji umowy o zamówienie.  
 
Zamawiający będzie przetwarzał przekazane dane w swoim imieniu – w celu weryfikacji należytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę. Będzie to zatem przekazanie danych od administratora do 
administratora, a przekazane dane zostaną własnością Zamawiającego. 
 
Na Zamawiającym będą spoczywały w zakresie realizacji umowy  obowiązki związane z ich prawidłowym 
przetwarzaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym zakresie Zamawiający nie będzie przetwarzał 
danych przekazanych przez  Wykonawcę w jego imieniu i na jego rzecz.  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych  
w rozumieniu jak powyżej. Zamawiający jednak nie wyklucza możliwości zawarcia umowy dot. wzajemnego 
powierzenia przetwarzania danych – o ile zaktualizują się przesłanki dopuszczające możliwość i potrzebę 
powierzenia konkretnych danych przez Wykonawcę.  
 
Wobec powyższego zapisy Ogłoszenia o zamówieniu, Opisu przedmiotu zamówienia ani Umowy –  
nie ulegają zmianie.  
 
 

2. Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z pkt V.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby 
pracownicy, wykonujący w zakresie realizacji zamówienia czynności polegające na pełnieniu ochrony osób  
i mienia byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej o których mowa w ustawie  
o ochronie osób i mienia.  
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
wpisuje się osobę, która: 
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 
2) ukończyła 21 lat; 
3) ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową; 
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie karne o takie przestępstwo; 
6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta 
powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję 
informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw 
- przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
tej osoby; 
7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim  
i psychologicznym, których ważność nie upłynęła; 
8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 
interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. 
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Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia  osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest obowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925) lub nie posiada 
orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo 
dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do 
pracy. 
 
Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza realizacji usług z wykorzystaniem osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności – zapisy Ogłoszenia o zamówieniu, Opisu przedmiotu zamówienia ani 
Umowy nie ulegają zmianie.    
 
 

3. Proszę o zdefiniowanie pojęcia mienia podlegającego ochronie o którym mowa  w par.1 i 3 Umowy. 
 
Odpowiedź: Mienie należy rozumieć zgodnie z art. 44 oraz 441 kodeksu cywilnego tj. jako własność i inne 
prawa majątkowe oraz własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują 
Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.   
 
Mienie może być utożsamiane z majątkiem w wąskim rozumieniu tj. oznaczającym tylko aktywa (prawa 
majątkowe) posiadane przez podmiot.  
 
Pojęcie mienia należy intepretować też mając na uwadze charakter usługi jaka ma być świadczona przez 
Wykonawcę – tj. usługa ma ta zapewnić ochronę a zatem nienaruszalność oraz zdolność do użytkowania rzeczy, 
do których określonemu podmiotowi przysługuje prawo własności, lub który jest posiadaczem, albo przysługują 
mu inne uprawnienia do rzeczy, wynikające z praw rzeczowych lub obligacyjnych. 
 
Nadmienić należy ze zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, ustawodawca nieodłącznie wymienia te dwa 
obok siebie, tj. „osób i mienia” – wobec czego zakresem usługi będzie objęte mienie Zamawiających stricte, jak  
i mienie ich pracowników oraz innych osób przebywających na terenie ochranianego obiektu – tj. takie mienie, 
które znajdzie się w obrębie nieruchomości.  
 
Wobec powyższego zapisy Ogłoszenia o zamówieniu, Opisu przedmiotu zamówienia ani Umowy –  
nie ulegają zmianie.  
 
 

4. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.4 Umowy, w zakresie: ,,(…)a także w granicach posiadanych sił  
i środków’’ 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

5. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.7 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe w majątku Zamawiającego, pracowników Zamawiającego lub osób trzecich w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie 
realizacji umowy’’ 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

6. Wnoszę o wykreślenie par.3 ust.8 Umowy. Prawo do rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy 
regulują przepisy KC stąd zastrzeżenie Zamawiającego nie znajduje oparcia w przepisach prawa. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
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Zamawiający wyjaśnia, że w żaden sposób nie ogranicza możliwości podejmowania czynności prawnych przez 
Wykonawcę mających na celu wcześniejsze zakończenie współpracy z Zamawiającym – poprzez rozwiązanie 
zawartej w celu realizacji zamówienia umowy.  
 
Jednakże  § 3 ust. 8 odnosi się do sytuacji kiedy Wykonawca jest związany umową zawartą w celu 
wykonania usługi świadczenia ochrony fizycznej – i w takiej sytuacji Zamawiający nie może dopuścić 
sytuacji w której Wykonawca odmówi wykonania przedmiotu umowy.  
 
 

7. Wnoszę o modyfikację par.5 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,podejmowanie działań prewencyjnych 
mających na celu zapobieganie (…) 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

8. Wnoszę o modyfikację par.5 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,wpuszczanie i wypuszczanie interesantów na 
teren posesji i do budynków oraz podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu 
niedopuszczanie na posesję osób zakłócających porządek publiczny’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

9. Wnoszę o modyfikację par.5 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,(…) podejmowanie odpowiednich działań 
prewencyjnych, zapobiegawczych i ratowniczych oraz niezwłoczne natychmiastowe informowania 
odpowiednich służb ratowniczych oraz Przedstawicielstwa Zamawiających, o ile nie zagraża to życiu  
i zdrowiu pracowników ochrony’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 
Nie jest możliwym uwzględnienie proponowanej zmiany, ponieważ w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niepożądanych wymagana jest „natychmiastowa” reakcja i powiadomienie odpowiednich służb celem 
zminimalizowania negatywnych jej skutków.   
 
 

10. Wnoszę o modyfikację par.5 ust.5 Umowy, w zakresie: ,,(…) i będzie udostępniana Zamawiającym na 
każde żądania do momentu zakończenia Umowy(…)’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

11. Wnoszę o modyfikacje par.6 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,Zamawiający zobowiązuje się do 
zagwarantowania pracownikom Wykonawcy od momentu zawarcia umowy dostępu (…)’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

12. Wnoszę o modyfikacje par.6 ust.4 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez 
pracowników wykonawcy w trakcie realizacji umowy oraz wskutek innych działań zatrudnionych przez 
niego pracowników’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

13. Wnoszę o modyfikację par.8 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca odpowiada za szkody (…) powstałe 
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników wykonawcy’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
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14. Wnoszę o modyfikacje par.9 ust.3 Umowy, w zakresie: ,,Jeżeli szkoda powstała z wyłącznej winy 

wykonawcy, Wykonawca wypłaca Zamawiającemu odszkodowanie (…)’’ 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

15. Wnoszę o wprowadzenie do par.13 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,  
w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek za 
opóźnienie w transakcjach handlowych bez konieczności umownego ich uregulowania – wobec czego nie jest 
zasadnym wprowadzania dodatkowych zapisów w umowie.  
 

16. Wnoszę o modyfikacje par.14 ust.1 lit.b Umowy, w zakresie: ,,wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę’’. Powyższa zmiana wynika z nowelizacji 
ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych 
innych ustaw. 

17. Wnoszę o wprowadzenie do par.14 ust.1 Umowy zapisu: ,,zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych’’. Powyższy zapis wynika z ustawy z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych. 

18. Wnoszę o modyfikację par.14 ust.3 Umowy, w zakresie: ,,(…) i będzie obowiązywała od dnia wejścia  
w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia’’ 

 
Odpowiedź do pyt. 16 - 18 : Zamawiający odnośnie uwag, które wpłynęły na tle art. 142 ust. 5 p.z.p. wskazuje 
co następuje:   
 
Zmienia się treść § 14 ust. 1 , § 14 ust. 2 lit. a Umowy. 

 

Było:  

„1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej 

umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności (nie dotyczy lit. a – nie wymaga się aneksu). Zmiany mogą dotyczyć: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena 

netto pozostanie bez zmian.  

b) w przypadku zmian 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) w przypadku  zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia 

zamówienia publicznego. 

2. Zasadniczym warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest złożenie pisemnego wniosku 

w tym zakresie oraz;  

a)  szczegółowe przedstawienie i udowodnienie Zamawiającemu na piśmie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

na wzrost kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  
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b) złożenie propozycji wysokości o którą wynagrodzenie ma zostać podwyższone.”  

 

Jest: 

„1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej 

umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności (nie dotyczy lit. a – nie wymaga się aneksu). Zmiany mogą dotyczyć: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena 

netto pozostanie bez zmian.  

b) w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) w przypadku  zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

e) zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia 

zamówienia publicznego. 

2. Zasadniczym warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest złożenie pisemnego wniosku 

w tym zakresie oraz;  

a)  szczegółowe przedstawienie i udowodnienie Zamawiającemu na piśmie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych na wzrost kosztów wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę,  

b) złożenie propozycji wysokości o którą wynagrodzenie ma zostać podwyższone.” 

 

Zamawiający nie uwzględnił uwagi z pyt. 18 odnośnie wskazania terminu od kiedy będą obowiązywały 

zmiany. Zamawiający podkreśla, że takie regulacje znajdą się w aneksie o którym mowa w ust. 3. W pierwszej 

kolejności Wykonawca zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2 winien udowodnić wpływ zaistniałych zmian na 

wzrost kosztów wykonania zamówienia. Dopiero uzgodnienie nowych warunków umowy podyktowanych 

okolicznościami wymienionymi w ust. 1 będzie podstawą zawarcia między Wykonawcą a Zamawiającym aneksu 

– i w tym aneksie Strony wskażą, termin obowiązywania uwzględnianych zmian.  

 
19. Wnoszę o modyfikację par.16 ust.1 lit.a Umowy, w zakresie: ,,gdy wykonawca z przyczyn leżących 

wyłącznie po jego stronie nie wykonuje umowy bądź wykonuje w sposób zawiniony nienależycie oraz  
w sposób niezgodny (…)’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

20. Wnoszę o modyfikację par.16 ust.3 Umowy, w zakresie: ,,(…)gdy Zamawiający zalega z płatnościami 
powyżej 30 dni 90 dni od wyznaczonego terminu płatności’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
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21. Wnoszę o modyfikacje par.17 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,w razie zawinionego niewykonania lub 

zawinionego nienależytego wykonania (…)’’ 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

22. Wnoszę o modyfikację par.17 ust.1 lit.a,b Umowy, w zakresie: ,,w wysokości 5% wartości brutto ogółem 
przedmiotu umowy określonego w par.12 ust.1, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej 
wartości przedmiotu umowy, gdy (…)’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

23. Wnoszę o modyfikacje par.17 ust.1 lit.c Umowy, w zakresie: ,,(…)w przypadku zawinionego 
nienależytego wykonania zadań (…)’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

24. Wnoszę o wykreślenie par.17 ust.1 lit.d Umowy. Każda uzasadniona zmiana pracownika wymaga jego 
zmiany. Zamawiający nie może ingerować w politykę zatrudnienia wykonawcy, zwłaszcza nakładać 
sankcji w sytuacji należytego wykonywania usługi.  

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Z uwagi na specyfikę obiektu, który ma być w ramach rzeczonego zamówienia chroniony – Zamawiający przyjął 
przejrzyste zasady kompletowania grupy osób, które Wykonawca przeznaczy do wykonania tej usługi w ramach 
zawartej po postępowaniu umowy.  
 
Zgodnie z pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia ze względu na konieczność szkolenia pracownika ochrony  
w zakresie licznych obowiązujących  u współwłaścicieli nieruchomości instrukcji i procedur Zamawiający wymaga 
stałego zespołu pracowników ochrony przypisanego do obiektu.  
 
W dniu podpisania umowy Wykonawca Zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz 
pracowników ochrony, którzy będą mogli pełnić ochronę na wraz ze wskazaniem uprawnień zawodowych  
(nie więcej niż 7 osób).  
  
Celem Zamawiającego jest utrzymanie stabilności świadczonej przez Wykonawcę usługi.  
 

25. Wnoszę o modyfikację par.17 ust.1 lit.f Umowy, w zakresie: ,,w wysokości 100 zł –z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy, każdorazowo niedostarczenie na wezwanie zamawiającego zaświadczenia  
w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych (…)’’   
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający wskazuje, że termin został określony w pkt V.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu „W celu 
weryfikacji wymogu zatrudnienia kwalifikowanych pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę przez cały 
okres realizacji zamówienia – Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenia 
lub zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogu.” 
 

26. Wnoszę o modyfikacje par.17 ust.1 lit.g Umowy, w zakresie: ,,w wysokości 200 zł 500 zł – w przypadku 
braku dostarczenia na żądanie Zamawiającego (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) w terminie 
nie krótszym niż 5 dni roboczych oświadczeń (…)’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający wskazuje, że termin został określony w pkt V.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu „W celu 
weryfikacji wymogu zatrudnienia kwalifikowanych pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę przez cały 
okres realizacji zamówienia – Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenia 
lub zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogu.” 
 

27. Wnoszę o wykreślenie par.17 ust.2,4 Umowy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

28. Wnoszę o wprowadzenie do par.17 Umowy limitu kar umownych możliwych do nałożenia w ciągu 
miesiąca. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

29. Wnoszę o wprowadzenie do par.17 Umowy zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia 
pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego 
bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

30. Wnoszę o wykreślenie w par.18 ust.2 Umowy słowa ,,osobiście’’. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy. 
 

31. Proszę o modyfikacje par.18 ust.3 Umowy, w  zakresie: ,,(…) Zamawiający z 3 dniowym wyprzedzeniem 
poinformuje wykonawcę (…)’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia, z którego wynika, że 

w sytuacji opisanej w § 18 ust. 3 „W przypadku doraźnej nagłej potrzeby Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do zwiększenia personelu wykonawczego o liczbę pracowników ochrony i na okres ustalony 

przez Zamawiającego. O powyższym w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie 

ustnej, a następnie potwierdzonej pisemnie”, koresponduje pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia gdzie wskazano 

„Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od informacji przekazanej przez Zamawiającego drogą 

telefoniczną lub e-mailem, przydzielić dodatkowego 1 lub 2 pracowników ochrony.” 

 
Proponowane rozwiązanie „3 dniowego wyprzedzenia” nie czyni zadość wymaganiom sytuacji, która 
charakteryzuje się „nagłą potrzebą”.  
 

32. Wnoszę o modyfikacje par.20 ust.4 Umowy, w zakresie: ,,(…) Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 
Powoda Zamawiającego’’ 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.  
 

33. Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający 

oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę 

zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
zabezpieczył ochronę taką  liczbą pracowników ochrony w stałym zespole aby wyeliminować 
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przemęczenie pracowników oraz zapewnić im warunki utrzymania higieny osobistej (odpowiednia 
długość zmiany/dyżuru). 
 
Ponadto zgodnie z pkt V.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) WSZYSTKICH kwalifikowanych pracowników ochrony, wykonujących 
czynności bezpośredniej ochrony fizycznej w trakcie realizacji zamówienia. 
 
W ocenie Zamawiającego proponowane rozwiązanie dążyłoby do obejścia powyższego wymogu, wobec czego 
Zamawiający nie zezwala na posługiwanie się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia niniejszego 
postępowania pracownikami, którzy byliby zatrudnieni w oparciu o inną formę zatrudnienia.  
 
Wobec powyższego zapisy Ogłoszenia o zamówieniu, Opisu przedmiotu zamówienia ani Umowy –  
nie ulegają zmianie.  
 

34. Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na 

podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na 

podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP? 

 

Odpowiedź: Mając na uwadze odpowiedź na pytanie zapisy Ogłoszenia o zamówieniu, Opisu przedmiotu 
zamówienia ani Umowy – nie ulegają zmianie.  
 

 
35. Czy zamówienie obejmuje monitorowanie systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje monitorowania systemów alarmowych, jedynie podjęcie działań w razie 

zaistnienia sytuacji niepożądanych o których pracownik ochrony, jak i inne osoby przebywające w budynku 

zostanie zaalarmowany poprzez uruchomienie się odpowiedniego sytemu alarmowego zainstalowanego na 

nieruchomości.  

 

36. Czy w zakres zamówienia wchodzi również monitorowanie wizyjne polegające na przesyłaniu obrazu  

z kamer na terenie obiektu do centrum monitorowania wykonawcy? 

 

Odpowiedź: W zakres zamówienia nie wchodzi monitorowanie wizyjne polegające na przesyłaniu obrazu  

z kamer do centrum monitorowania Wykonawcy, jedynie bieżący podgląd na sprzęcie będącym w posiadaniu 

Zamawiającego, zainstalowanym w chronionej nieruchomości.  

 

37. Czy zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy byli wyposażeni w system kontroli 

obchodów/czasu pracy typu ACTIVE GUARD? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga instalacji elektronicznego systemu kontroli obchodów/ czasu pracy.  

 

38. Czy w zakres obowiązków wykonawcy wchodzi również konserwacja, naprawy, serwis systemów 

zabezpieczenia technicznego obiektów? 
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Odpowiedź: Konserwacja, naprawy, serwis systemu zabezpieczenia technicznego obiektów pozostaje  

w odpowiedzialności po stronie Zamawiającego.  

 

W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi jedynie sprawdzanie stanu zabezpieczenia technicznego budynku, 

urządzeń itp. oraz w razie stwierdzenia nieprawidłowości – informowanie o tym fakcie Zamawiającego. 

Wykonawca, ani jego pracownicy nie podejmują samodzielnie żadnych działań naprawczych,  

w szczególności nie ingerują fizycznie w urządzenia.  

 

39. Czy zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zapewnił działanie grupy 

interwencyjnej, jeśli tak. Prosimy o wskazanie, czy grupa będzie wzywana przez pracowników ochrony, 

czy przez upoważnionych pracowników Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zapewnienia działania grupy interwencyjnej.  

 

40. Czy w celu uzyskania punktacji w kryterium „doświadczenie” należy wykazać obiekty o pow. min. 1000 

m2, tak jak w przypadku potwierdzania spełnienia warunków udziału w postępowaniu?  

Czy Zamawiający w tym przypadku nie narzuca powyższego warunku? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowego wyznacznika powierzchni przy wypełnianiu wykazu 

doświadczenia w zakresie umożliwiającym przyznanie punktów w kryterium oceny ofert „doświadczenie 

Wykonawcy”. 

 

Zamawiający przy ocenie kryterium będzie kierował się liczbą ochranianych instytucji użyteczności publicznej 

realizowanych w ramach pojedynczej umowy. 

 

41. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stawia warunek wykazania co 

najmniej 3 usług, trwających nie miej niż 12 m-cy w ramach jednego kontraktu – usług ochrony 

nieruchomości na których znajdowały się czynne obiekty użyteczności publicznej o powierzchni 

użytkowej co najmniej 1000 m2 oraz wykazania okresu ciągłego świadczenia usług fizycznej ochrony 

mienia i osób w obiektach użyteczności publicznej równy lub dłuższy niż 24 m-ce (na dzień składania 

oferty). Jak wykonawca ma rozumieć te zapisy. Czy mają to być osobne usługi, czy mogą być łączone. 

Prosimy o informację, czy wykonawca ma wykazać łącznie 4 usługi, czy Zamawiający uzna za 

spełnienie warunków, gdy jedna z wymaganych 3 usług będzie miała okres min. 24 m-cy realizacji?  

 

Odpowiedź:  Wykonawca powinien wykazać min. 3 usługi, o ile będą one spełniały kumulatywnie wymogi okresu 

trwałości m.in. 12 miesięcy i obejmowały obiekty użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 

1000 m2, a któraś z nich będzie jednocześnie spełniała kryterium okresu ciągłego świadczenia usług przez okres 

min 24 miesięcy.  

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wykonawca wykazał 4 usługi lub żeby każda z wykazanych 3 usługi, których 

czas trwania spełnia jedocześnie warunek ciągłości wykonywania usługi przez czas równy lub dłuższy niż 24 

miesiące (na dzień składania oferty).  

 

 

42. Czy wykonawca może wykazać te same usługi zarówno na spełnienie warunków udziału jak i do 

kryterium „doświadczenie wykonawcy”? 
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Odpowiedź: Wykonawca może wykazać te same usługi zarówno na spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu, jak i do kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”.  

 

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca winien pamiętać o złożeniu OSOBNYCH wykazów, zgodnie z treścią 

wskazaną w załącznikach do Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

43. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający uzna usługi wykazane w wykazach do punktacji i na 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli te zaczęły się wcześniej niż w okresie 3 lat licząc 

od dnia wszczęcia postępowania, a natomiast zakończenie realizacji umowy mieści się w okresie wyżej 

opisanych 3 lat. Opieramy się tutaj o zasadę, iż doświadczenie nabywa się z chwilą zakończenia usługi, 

która miała miejsce w okresie ostatnich trzech lat (dotyczy to usług zakończonych przed terminem 

składania ofert). Wartość takiej usługi należy uznać w całości jako doświadczenie Wykonawcy, gdyż nie 

ma podstaw aby wartość usługi wskazana w wykazie usług miała uwzględniać  jedynie część 

zrealizowaną w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert. Jest to zgodne z treścią 

uzasadnienia prawnego jednego z  przywołanych orzeczeń - KIO 1725/11 LexisNexis nr 2780389:  

„Momentem uzyskania doświadczenia jest chwila prawidłowego ukończenia czynności. W przypadku 

usług o charakterze ciągłym najczęściej mamy do czynienia z szeregiem powiązanych ze sobą 

czynności, które mogą trwać w znacznej przestrzeni czasowej. Ustawodawca zatem w takiej sytuacji 

dopuścił możliwość wykazania się doświadczeniem w realizacji usług jeszcze nie dokończonych. Skoro 

zatem nabycie doświadczenia co do zasady następuje z chwilą ukończenia wykonywania usługi, to 

potwierdzenie spełnienia warunku następuje, jeśli termin zakończenia wykonywania usługi mieścił się w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert”.  

 
Odpowiedź: Zamawiający uzna usługi, których termin zakończenia mieścił się w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert.   
 
 

44. Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad 
realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. 
 Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014r. 
nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 
zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług; 
2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, (zmiana w zakresie art. 142 ust. 5 pkt 2 obowiązuje od dnia 1 września 2016 r. na podstawie 
art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265))  
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 
wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).   
 
Uzasadnieniem ratio legis – zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było 
włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść 
wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet 
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znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza 
dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, 
pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży,  
a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło 
do znacznego ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane 
sytuacje odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli 
zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. 
Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie 
zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie 
materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są 
materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu 
zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości 
wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach”. Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach 
zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający 
określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych  
w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, 
nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie 
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP. Dodatkowo wskazać należy, 
że z dniem 1 września 2016 r. treść art. 142 ust. 5 uległa zmianie w wyniku nowelizacji ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 17.08.2016 r. poz. 1265). Ustawodawca nałożył tym samym na 
Zamawiającego obowiązek określenia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
również zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy  
w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej. Od obowiązku wprowadzenie takich 
zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział 
takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi 
kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania. Mając na 
uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, 
precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia  
(w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których 
mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 
Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przy realizacji usług będących 
przedmiotem zamówienia koszty osobowy stanowią dominującą pozycję w cenie usługi. Do tej pory 
wykonawcy nie mieli żadnych ograniczeń przy stosowaniu różnych form zatrudnienia i związanych z nimi 
kosztami. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP wprowadza przy badaniu czy oferta nie 
zawiera rażąco niskiej ceny domniemanie, iż koszty zatrudnienia pracownika nie mogą być niższe, niż 
koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś koszty 1 godziny pracy zleceniobiorcy/osoby 
świadczącej usługę, nie mogą być niższe niż minimalna stawka godzinowa. Konsekwencją takiego 
rozwiązania, jest wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku uwzględniania przez zamawiających  
w siwz zasad waloryzowania wynagrodzeń wykonawców w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko 
korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków 
publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. 
Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalane są 
przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców, oczywistym jest, iż mają 
charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu 
umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami. Po pierwsze wykonawcy 
mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia  
w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej 
postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako 
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„nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób 
racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny 
wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia lub 
minimalnej stawki godzinowej tak, aby zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to 
Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku 
świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym 
samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, 
możliwość postawienia Zamawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków publicznych. Po 
drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, Zamawiający otrzymuje  
w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi 
kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób 
prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań. Mając na uwadze powyższe, zasadne  
i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez 
dodanie zapisu: „W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt. 2 ustawy PZP wynagrodzenie 
Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę,  
z tego tytułu.” 

ZUS 
Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokości podlegania ubezpieczeniom społecznym. 
Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia jest płacona od 
kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie 
niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia 
ubezpieczeniem  z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze wszystkich tych tytułów. Uwagi 
wymaga także okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym  
z głównych kryteriów decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie 
jednej skutkować będzie zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że 
koszty pracy, o których mowa powyżej w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym 
samym w interesie zarówno Zamawiającego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umów  
o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed destabilizacją w realizacji umów 
(obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych 
przypadkach wypowiedzenie umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych 
zmian w wysokości kosztów pracy.  Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie 
zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu: „W przypadku 
zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 3) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie  
o wartość wzrost wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.” 

AUTOMATYZM ZMIAN 
 Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są 
niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność 
finansów publicznych, którymi dysponują Zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcom gwarancję 
ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea  
art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia 
zewnętrznego zdarzenia  w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. 
Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania 
wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków - przy zapewnieniu zamawiającym 
bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian. Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment 
wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest, aby konsekwencje 
tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego  
i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian  
w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi 
negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin 
wprowadzenia zmian, niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.  
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Pragniemy zauważyć, że postulat wprowadzenia powyższych zapisów znalazł odzwierciedlenie  w kilku 
wyrokach KIO wydanych w marcu 2015 r. (sygn akt.: KIO 346/15, 413/15 oraz 443/15).  

Wnioskujemy zatem o modyfikację umowy i  wprowadzenie do wzoru poniższych zapisów: 

 [Waloryzacja wynagrodzenia] 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 
wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  
ustalonych na podstawie przepisów 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. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których 
mowa w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo 
do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych, wynikających z tych zmian 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść  
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c). 

 
 

45. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez 
Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia 
przesłanek z art. 142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie uwzględnia zmiany 
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z którą w przepisie art. 
142 ust. 5 dodano nowy pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, który otrzymał następujące 
brzmienie: „4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. 
Mając powyższe na względzie - na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wnioskujemy o wprowadzenie w treści 
umowy w zakresie regulacji art. 142 ust. 5 nowej przesłanki wynikającej z pkt. 4. W uzasadnieniu 
wskazujemy, że w dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na jej 
mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2017 poz. 1579 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian  „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 
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dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu: „4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych” 
 

Odpowiedź pyt. 44 - 45:  
Zamawiający zaznacza, że odpowiedź znajduje się w odpowiedziach na pytania 16 – 18.   
 
Zamawiający wskazuje, że powyższe zostało uwzględnione w zmienionej treści § 14 ust. 1,  

§ 14 ust. 2 lit. a Umowy.  

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy odnoszące się do zasad wprowadzania odpowiednich zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy – uznając je za wystarczające.  

 
Ponadto zamawiający zaznacza, że niniejsze postępowanie nie jest przetargiem nieograniczonym, tylko 
postępowaniem prowadzone w trybie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie  
art. 138o p.z.p. Odpowiedzi na pytania są udzielane zgodnie z pkt VII.7. Ogłoszenia o zamówieniu.  


