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do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników NIK. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ): 
 
 
Pytanie nr 1 

W §3 ust. 12 Wzoru Umowy Zamawiający wskazuje, że Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 
zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny – dalej jako wskaźnik 
GUS” – za poprzedni rok kalendarzowy.  
Tymczasem z ust. 13 wynika, że możliwość wzrostu wynagrodzenia Zamawiający warunkuje wzrostem 
(spadkiem) wskaźnika GUS o minimum 2%, nadto – zgodnie z ust. 14 – Wykonawca winien wykazać wpływ 
zmiany wskaźnika GUS na wykonanie przedmiotu Umowy, zaś – zgodnie z ust. 16 – wartość zmiany 
wynagrodzenia może wynosić łącznie maksymalnie 15% w sytuacji, gdy zmiana cen materiałów lub 
kosztów nie będzie niższa niż o 10%. 
W ocenie Wykonawcy postanowienia ust. 12 oraz 13-16 mogą wykluczać się wzajemnie. Zamawiający bowiem z 
jednej strony wskazuje, iż zmiana wynagrodzenia powinna odpowiadać wysokości wynikającej ze wskaźnika 
GUS, natomiast z drugiej strony warunkuje zmianę wynagrodzenia od minimalnego wzrostu wskaźnika GUS, zaś 
w ust. 16 Zamawiający zdaje się dopuszczać wyższy wzrost wynagrodzenia niż zmiana cen materiałów 
lub kosztów.  
Wobec powyższego wnosimy o doprecyzowanie: 
1) Czy postanowienia ust. 12-16 należy rozumieć w ten sposób, iż wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione w 2022 roku oraz 2023 roku w wysokości równej wskaźnikowi GUS, o ile zmiana wskaźnika 
wyniesie minimum 2%, a Wykonawca zawnioskuje o zmianę wynagrodzenia? 

2) Czy w sytuacji, w której wskaźnik GUS wzrośnie/spadnie o 2 %, zaś Wykonawca nie wykaże wpływu 
zmiany wskaźnika GUS na wykonanie przedmiotu Umowy (por. ust 14), wynagrodzenie ulegnie zmianie? 

3) Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie sposobu wykazania wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie 
Przedmiotu Umowy. Czy wystarczającym będzie oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie? 

4) Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w jakiej sytuacji Zamawiający dopuszcza wzrost/spadek wynagrodzenia o 
łącznie 15%, gdy zmiana cen materiałów lub kosztów wyniesie 10%. 

Jednocześnie, w zależności od odpowiedzi na powyższe pytania, wnosimy o rozważenie modyfikacji ust. 16 
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
„Maksymalna wartość zamiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 12 - 15 wynosi w całym okresie realizacji 
Umowy 15 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w ust. 1 Umowy.” 
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Odpowiedź: 

1) Dopiero zmiana wskaźnika GUS o wartość 2% warunkuje możliwość zmiany wynagrodzenia. Nadto zmiana 
cen lub kosztów musi wynieść przynajmniej 10%.  

2) Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest przedstawienie przez wykonawcę w formie pisemnej, zgodnie z § 3 
ust. 14 wzoru Umowy, wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3) Oświadczenie pisemne Wykonawcy może stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia. 
4) Określona w § 3 ust. 16 wzoru Umowy wartość 15% dotycząca zmian wynagrodzenia brutto stanowi 

maksymalną wartość, o którą wynagrodzenie może zostać zmienione. Natomiast wartość 10 % dotycząca 
zmian cen materiałów lub kosztów stanowi wartość minimalną zmiany cen lub kosztów, która warunkuje 
możliwość zastosowania zapisu § 3 ust. 16 wzoru Umowy. Jednocześnie wskazać należy, że wysokość 
zmiany wynagrodzenia będzie rozpatrywana w sposób indywidualny z zastrzeżeniem ram określonych  
w niniejszym przepisie. 

 
 
Pytanie nr 2 

§ 8 Wzoru Umowy zobowiązuje wprost wyłącznie Wykonawcę do zachowania poufności, tymczasem w ocenie 
Wykonawcy analogiczne zobowiązania winny dotyczyć również Zamawiającego. Wobec powyższego, uprzejmie 
proszę o potwierdzenie, iż postanowienia § 8 mają odpowiednie zastosowanie wobec Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 

Opisany w § 8 wzoru Umowy obowiązek zachowania poufności odnosi się do Wykonawcy. Natomiast 
konieczność zachowania poufności przez Zamawiającego wynika z obowiązujących przepisów. 
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