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Dąbrowa Górnicza 11.06.2015 roku. 

 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 
 

 

 

W związku z wpływem do Zamawiającego kolejnych pytań w sprawie postępowania  

na zadanie Nr ZP/003/DT/PZ/2015 p.n.: 

 

„Usługa  ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. 

zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15;   

ul. Granicznej 21; ul. Granicznej 23 ; ul. Piłsudskiego 74” oraz przy ul. Kasprzaka 33”. 

 

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity, z późn. zm.)  

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi  

a postawione pytania: 

 

Pytanie 1 

W wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

sierpnia 2014 roku proszę o wyjaśnienie czy wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji 

usługi winni być zatrudnieni wyłącznie na umowę o pracę na pełny etat ? Czy oprócz umów  

o pracę dopuszcza się  również dla tego samego pracownika umowę cywilno-prawną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na 5 str. SIWZ określił, że co najmniej 50% osób wykonujących czynności  

w trakcie realizacji niniejszego zamówienia będzie zatrudnione na umowę o pracę. 

Zatrudnienie przez Wykonawcę tych samych osób, dodatkowo w innej formie leży wyłącznie 

w gestii Wykonawcy.  

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający wymaga by wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie koszty pracy, 

związane ze wzrostem ozusowania, a wynikające ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych, która będzie obowiązywać od 01.01.2016 roku, czy też wykonawca z w związku 

z dopuszczeniem waloryzacji ma przedłożyć ofertę cenową w oparciu o przepisy 

obowiązujące w dniu składania ofert ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, wprowadził już zmiany do SIWZ-u o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy 

Pzp. W par. 15 Umowy znalazł się zapis o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian 

wysokości wynagrodzenia należytego wykonawcy, w przypadku zmiany:  
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1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) 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, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki  składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez wykonawcę”  

 

Pytanie 3 

Czy w sytuacji złożenia przez wykonawcę oferty uwzględniające koszty, o których mowa  

w pytaniu 2 powyżej, wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie dwóch oddzielnych 

miesięcznych ryczałtów wynagrodzenia z podziałem na: rok 2015 i rok 2016 ? 

Jeżeli tak, wnoszę o modyfikację formularza ofertowego o odpowiednie zapisy. 

 

Odpowiedź:  

 

Wykonawca powinien przedłożyć ofertę cenową w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu 

składania ofert. W przypadku zmian o których mowa w a rt. 142 ust. 5 ustawy Pzp 

zamawiający na wniosek wykonawcy dokona waloryzacji  jego wynagrodzenia.  

 

Pytanie 4 

Wnoszę o zawarcie w par. 14 umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie 

umowy za wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę  

z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż sytuacja 

zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod 

uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać ułożyć stosunek 

prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia 

umowy przysługuje obu stronom, z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie 

dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii wykonawcy celowe. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wprowadził  w umowie stosowny zapis, który umożliwi wykonawcy 

wypowiedzenie umowy. 

 

 

 

 

 

        Kierownik Zamawiającego: 

 

                    Prokurent Zarządu       Prokurent Zarządu 

        Magdalena Szozda    Klaudia Zawadzka -Sadok   

          

 


