Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym
Dotyczy postępowania publicznego nr ZPCLOR 3/2017 na:
„Usługę ochrony mienia i budynku oraz podstawowa obsługa
centralki telefonicznej”
Odpowiedzi na pytania zadane 08.11.2017 r. (c.d.):
Pytanie 16:
W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie
postępowaniu będzie badał cenę każdej oferty uwzględniających co
najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, proszę o udzielenie
odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie, czy
wspomniane minimalne wynagrodzenie – w celu obejścia obowiązujących
przepisów – pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez
pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi
albo inne koszty, np. koszty szkoleń?
Odpowiedź na pytanie 16:
Zamawiający nie ma możliwości prawnych zweryfikowania czy wspomniane
minimalne wynagrodzenie, występujące w złożonej przez Wykonawcę ofercie
będzie pomniejszane o jakiekolwiek koszty.

Odpowiedzi na pytania zadane 10.11.2017 r.:

Pytanie 1:
Zgodnie z art.142 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych który
wskazuje, iż umowy zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy (termin
realizacji umowy może zostać przedłużony zgodnie z paragrafem 2 umowy)
zawierają postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zdarzeń
opisanych w art.142 ust.5 ustawy PZP. Proszę o wskazanie gdzie w Umowie
znajdują się zasady wprowadzenia zmian, w sytuacji zmiany przepisów
prawa o którym mowa powyżej. W ocenie wykonawcy brak jest
szczegółowych reguł postępowania w tym zakresie, w szczególności klauzul
waloryzacyjnych, terminu rozpatrzenia złożonego przez Stronę wniosku o
zmianę wynagrodzenia, terminu zawarcia aneksu i daty jej obowiązywania,
definicji odpowiedniej zmiany wynagrodzenia zgodnej z ustawą.
W związku z faktem, iż ustawodawca zdefiniował co oznacza odpowiednia
zmiana wynagrodzenia w przypadku zajścia zdarzeń opisanych w art.142

ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych i biorąc pod uwagę brak
zawarcia jakichkolwiek reguł postępowania w sytuacji zajścia zmiany
przepisów prawa w Umowie, co do których Zamawiający jest bezsprzecznie
zobowiązany zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem (wyrok KIO
wydany dn. 9.03.2015 roku o sygn.akt KIO 346/15 i doktryną, wnoszę o
wprowadzenie par. 14 pkt 2 każdej z Umów zgodnie z art.142 ust.5 ustawy
prawo zamówień publicznych zasad waloryzacji:
1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego
aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w
przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych poniżej, tj.
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 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne.
4. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w
życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1)
- 3).
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z
uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze
zmienionych przepisów.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyższone w zakresie:
1) wartości, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy
ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia
wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w
realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego
obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w
przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat
2) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio
przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi biorącym udział w
realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania do wysokości
minimalnej stawki godzinowej;
3) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom
biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do

wykonania o wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze
nocnej
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty
wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu
kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o
pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia
publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji
pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części
zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), przed zawarciem
aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu
pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3). Aneks, o którym
mowa w ust. 3 powyżej, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni
od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę,
przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust 1 pkt 2) i 3)..
Odpowiedź na pytanie 1:
Bardzo dziękujemy na zwrócenie nam uwagi na formalny brak rozwiązania tej
kwestii w proponowanej przez nas treści Umowy. Oczywiście odpowiednie
zmiany w treści zostaną naniesione, a poprawiony formularz Umowy ukaże się
najpóźniej w dniu jutrzejszym na naszej stronie www (www.clor.waw.pl).

