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ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY

Sprawa: Wykony.wanie usług porządkowychoruz ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie

Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz usług porządkowych w oddzialę w Płocku

Stosownie do postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia}9 stycznia 2004 roku Prawo zamówien

publicznych (Dz. I]. z Ż0I5 r. poz. Ż164) zamawtający odpowiada na pytania wykonawcy:

Pytanie: ,,Zamawtający wymaga, aby Wykonawcazawarł umowę ubezpieczenia od odpowie-

dzialności cy'wilnej dla przedmiotu umowy odpowiednio dla: c) usług ochrony w Warszawie

50 000,00 zł' Ptoszę o informacj ę czy umowa ubezpieczenia ma byÓ dedykowana jedynie

dlaZama:wiającego? Proszę o informacj ę czy Zama'wiający zaakceptuje polisę ogólną ubezpie_

czenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresię usług ochrony osób i mienia na kwotę wy-

maganą przez Zamalvtaj ące go ?''

odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wykonawcazawarŁumowę lbezpieczeniową ztytułu

rea\izacjipodpisanej umowy. Umowa ma obejmować czas odrozpoczęcia świadczenia usługi

do jej zakonczenia, czyli od dnia I puździem1ka20l6 r. do dnia 30 częrwca2}I7 r.

Pytanie: ,,Ile autonomicznych systemów alarmowych (centralalarmowych SSWiN, Ppoż) Wy-

konawca będzie zobowiązany monitorowaÓ bezpośrednio? Parametr istotny w celu zaplanowa-

nia właściwej liczby urządzen (nadaj ników) monitoruj ących. "

Odpowiedź: W obiekcie są dwa systemy alarmowe SSWiN oraz SAP (Ppoż.). Zamawnjący

nie wymaga zdalnego monitorowania tych systemów.
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Pytanie: ,,Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób zamawiający dokona oceny oferty w oparciu

o art. 90 ust. l pkt I pzp, skoro w przedmiotowym postępowaniu nie wymagał od wykonawcy

zatrudnienia pracowników zgodnie z aft. 29 ust.4 pkt 4 ustawy pzp? Czy wartoŚó przyjęta

do ustalenia ceny oferty będzie rozpatryłvana w oparciu o minimalne wynagrodzenię zapracę

ustalone na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paŹdziern1kaŻ}}2 r. o minimalnym wy-

nagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz' 1679 z poźn' zm.) zgodnie z najnowszym orzecz-

nictwem tj., wyrok Krajowej Izby odwoławczej o sygnaturze akt. KIo 4]lI5, który wskazuje,

Że c7Ą.. nl,ezalęŻnte od sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wprowadzeniu

bądŹrezygnacjizwymogu art.29 ust. 4 pkt 4 ustawy pzptj. zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wtrakcie rcaliza-

cji zamówienia, odniesienie kosztów pracy do ustawowej wysokości minimalnego wynagro-

dzeniazaprace odnosi się do wynagrodzeń osób wykonujących pracę przy realizacji zamówie-

nia, zarówno na podstawie stosunku placy,jak i na innych podstawach,w szczególności umów

cywilnoprawnych tj. np. zlecenia lub umowy o dzieło'''

Odpowiedźz Zarrtawiający w celu ustalenia, czy oferta zawięra raŻąco niską cenę będzie po-

stępował zgodnie z procedurą opisaną w art. 90 ustawy z dnia Ż9 stycznia 2004 roku - Prawo

zamówien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. Ż164).

Pytanie: ,,Proszę o potwierdzenie,iz ofertama uwzględniaó koszty, wynikające z obowiązują-

cych przepisów prawa w dniu składania ofeń.''

odpowiedźz ,,W cenie ofertowej brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług orazpoda-

tek akcyzowy, jezeli na podstawie odrębnych przepisów sptzedaŻ usługi podlega obciązeniu

podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W cenie ofertowej brutto uwzględ-

nia się wszystkie koszty' opłaty do wykonania i poniesienia przez wykonawcę' a konieczne

do rcalizacji przedmiotu zamówienia oruz ewentualne upusty i rabaty" (s. 11 SrwZ).

Realizując usługę ochrony lub sprzątania wykonawca jest zobowtązany spełniaó wymagania

ustaw t rozporuądzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy i dobrych praktyk.

Pytanie ,,Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umozliwi obu stronom rozwiązanie

umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,kaŻda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowa-

niem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia''. Zaznaczast, iz s1.tuacj a Zamawiającego przy

kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje

interesy' ale takŻe interesy wykonawcy i starać się ułozyć stosunek prawny tak, aby te interesy
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były zrównowazone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stro-

nom z okresęm wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji,

jest w opinii Wykonawcy celowe."

Odpowiedź: Umowy w zamówięniach publicznych są zawierane na czas oznaczony, a Świad-

czenie wykonawcy winno byó toŻsame ze Świadczeniem określonym w składanej przez niego

ofercie, zatem umowa nie może byÓ rozwiązana W kłizdym dowolnym czasie przez strony.

W orzecznictwie Krajowej Izby odwoŁawczej ugruntowane jest stanowisko w tej sprawie,

które brzmi: ,,...zastrzeżenie benłarunkowej mozliwości 3 miesięcznego wypowiedzenia przez

zamawiajqcego danego rodzaju umowy - nie jest dopuszczalne, z punktu widzenia osiqgnięcia

celów, którym służq umowy realizacyjne zamówień publicznych i bez ustalenia zasad rozliczeń

z Qm złiqzanych. Sytuacja taka może spowodować, iz ustalone ceny oferty, mimo, że rentowne

przy załozeniu 36 miesięcznego olrresu realizacji umowy, mogq się okazać przynoszqce stratę,

sdyby zamawiajqcy zdecydował się wypowiedzieć umowę np. po 6-cio miesięcznym okresie jej

obowiqzyłanio...",lub ,,...Cechq tego stosunku zobowiqzaniowego jest trwałość, rozumiana

w ten sposób, ze ustawą nie przewiduje możliwości dowolnego ronłiqzywania tego stosunku

przezżadnqze stron.'' Wzwiązku zpovqrŻszymzamawlającynie WraŻazgody namodyfikację

umowy.

Pytanie: ,,Zamawtający w paragrafie 10 punkt 2 przewiduje możliwośc zmiany treści umowy

w przypadku:

,,2) w przypadku zmlany prawa skutkującej zmianą obcięen publicznoprawnych dla Wyko-

nawcy' w wymiarze innym niz obowiązujący w dniu podpisania niniejszej Umowy, kwota wy-

nagrodzenia Wykonawcy z tytlłurealtzacji niniejszej Umowy może być zmieniana o wartośó

Ęchze obclęen, o ile w terminie do 30 dni od dnia wejŚciaw Życie przepisów Strona Umowy

zwróci się do drugiej Strony z umotywowanym wnioskiem o przeprowadzenię negocjacji

w sprawie odpowiedniej zmiany vłynagrodzenia. Zmianę wysokości wynagrodzenia Wyko-

nawcy naleŻy rozumieó, jako mozliwość zarówno jego zwiększenia, jak i zmniejszenia. Zwa-

loryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywaó od daty wejścta w życie nowych

przepisów plawa.''

Proszę o informację czy ww. zapis obejmuje równiez zmiany:

1) 'stawki podatku od towarów i usług,

z) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia I0 paŹdziern1ka2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu Zapracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społeczrlym łub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-

kości stawki składki na ubezpieczęnia społeczne lub zdrowotne.
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JeŻeIi tak to proponujemy Państwu wprowadzenie następujących zapisów regulujących powyz-

sza kwestie

L Strony zobowiązująsię,izkaŻdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej

ze zmtan przepisów wskazanych w art. 142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych, tj' zmiany :

4) 'stawki podatku od towarów i usług'

5) 'wysokoŚci minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia I0 puŹdziern|kaŻ\}2 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę'

6) 'zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-

kości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Ż. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyŻej, wchodzió będzie kaŻdorazowo w zycie z dniem

wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) -3).

3. W wypadku zmrany, o której mowa w ust. i pkt 1) powyzej, wartośó netto wynagrodzenia

Wykonawcy (tj.bezpodatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wańośó

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwz1lędnieniem stawki podatku od towarów

i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.

4. W przypadku zmiany' o której mowa w ust 1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie podwyższone o wartośó, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy pono-

Szone przezWykonawcę, a wynikające z podwyŻszeniawynagrodzeńposzczególnych pracow-

ników biorących udziil, w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w zycie

zmiany, części zamówienia' do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej

po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymia-

rze niŻszym niż pełen etat.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy

zostanie podwyzszone o wartośó, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy pono-

szone przez Wykonawcę, wynikającą Ze wzrostu kosztów wykonawcy Zamomęnia publicz-

nego oIaZ drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnejłączącej wykonawcę

zamówienia publicznego z osobą ftzyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynika-

jących zkonieczności odprowadzęnia dodatkowych składek od wynagrodzei osób zatrudnio-

nych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez lvyko-

nawcę z osobą ftzyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w reali_

zacjl'pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w Życie zmlany, części zamówieniaprzy

założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
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6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. z) i 3), przed zawarciem aneksu, o którym

mowa powyzej, Wykonawca winien zŁoŻyć, Zamawtającemu pisemne oświadczenie o wysoko-

ści dodatko!\ych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt

Ż) I3). Aneks, o którym mowa w ust' 1 powyżej, powinien byÓ zawarty przęz Strony w terminie

30 dni od daty zŁoŻęnia Zamawiającemu powyŻszego oświadczenia przez Wykonawc ę, przed

wejściem w Życie zmian, o których mowa w ust I pktŻ) i3)."

o dp owied ź: P r zyw ołane po stanowienię umowy w brzmieniu sformułowanym pr zez zamawia-

jącego dotyczy wszystkich przypadków , gdy zmiana prawa skutkuje zmianąkosztów rea\izacji

zamówienia, na które wykonawca nie ma de facto wpł1.lvu, bowiem wynikają one Z aktów

prawnych o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Zamawtający zwraca uwagę'

ze umieszczenieklauzuli waloryzacyjnej w postępowaniu nie jest dlazamauliającego obligato-

ryjne. Zamawiający nie vłyraŻazgody na modyfikację umowy na ochronę w podany przęZwy-

konawcę sposób.

Pytanie: ,,Zamaultający w paragrafie 10 punkt 2 przewtduje mozliwośc złniany treści rrmowy

w przypadku: 2) w przypadkuzmiany prawa skutkującej zmianąobciąŻei publicznoprawnych

dla Wykonawcy, w wymiarze inn;łn niż obowiązujący w dniu podpisania niniejszej Umowy,

kwota wynagrodzenia Wykonawcy ztyĄlilu rcalizacji niniejszej Umowy może być zmieniana

o wartość tychŻe obctążen, o ile w terminie do 30 dni od dnia wejściaw Życle przepisów Strona

Umowy zwróci się do drugiej Strony z umotywowanym wnioskiem o przeprowadzenie nego-

cjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmianę wysokości wynagrodzenia Wy-

konawcy należy rozumieó, jako możliwoŚÓ zarówno jego zwiększenia' jak i zmniejszenia.Zwa-

loryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywaó od daty wejścia w życie nowych

przepisów prawa.

a) Proszę o informacj ę czy ww. zapis obejmuje również projekt ustawy z dnia 15 stycznia

Ż016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej

Inspekcji Pracy, Zamawiający przewiduje wprowadzęnte zapisów dot. zmian do umowy

uwzględniających zmianę wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu ustalenia w/w ustawą min.

stawki 12,00 zł za kaŻdą godz. pracy osób wymienionych w Art. 1.3) projektu ustawy jw.?

JeŻelt tak to wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu regulującego powyzsza kwestie.

b) Czy w przypadku braku wyrtzenta przez Zamawia1ącego zgody na wprowadzenie

do umowy zapisów, o których mowa w zdaniu poprzednim , ZamawiĄący vrryrazi zgodę na za-

warcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwtązanie umowy za wypowiedze-

niem tj.: ,,kaŻda ze stron ma prawo wypowiedzieÓ umowę z zachowaniem 3 miesięcznego

okresu wypowiedzenia"
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c) Czy w sytuacji złoŻeniaprzez wykonawcę oferty uwzględniającej koszty, o których mowa

w podpunkcie a, wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie dwóch oddzielnych mie-

sięcznych ry czałtów wynagrodz enia z podziałem na :

- okres, w którym nie będzie jeszcze obowiązyłvała minimalna stawka 12,00 zł za godzinę

pracy osób wymienionych w Art. 1.3) Projektu ustawy z dnia L5 stycznia 2016r. o zmianie

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zapracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

- pozostałe latalokres obowiązywania umowy' w których będzie juŻ obowązywaŁa mini-

malna stawka 12,00 zł za godzinę ptacy osób wymienionych w Art. 1.3) projektu ustawy

jw. jeżeli tak, wnoszę o modyfikację formularza ofertowego o odpowiednie zapisy.''

odpowiedź:

Ad. a) zawarte we wzorze umowy postanowienie w vłystarczĄący sposób reguluje poruszane

ptzez wykonawcę kwestie, zamawiający odmawia modyfikacji postanowienia umowy w tym

zakresie.

Ad. b) zamawia;ący odmawia modyfikacji postanowienia umowy w tym zakresię.

Ad. c) zamawiający zwracauwagę' Że zgodnie z ustawą nie ma obowiązku zawarciaw umowie

klauzuli waloryzacyjnej. Zamawtający wiedząc o planowanychzamianach legislacyjnych, aby

nie ograniczać konkurencji i odkryó prawdziwą cenę ofert, Zaproponował rozwiązanie najbar-

dziej uniwersalne i odnoszące się do wszystkich przypadków zmianobciąŻenpubliczno - praw-

nych, na które wykonawca nie ma wpływu' poniewaz Są one regulowane przez odpowiednie

akty prawne o charakterzębezwzględnie obowiązującym, awpływają one na wartość umowy.

Zamawiający powinien podać j edną stawkę za roboczogodzinę.

Pytanie: ,,Proszę o informacj Q, cZY pracownik, który ma być zatrudniony na podstawie umowy

o pracę na pełen etatkażdą roboczogodzinę w ramach realizowanego kontraktu, musi wypra-

cować v'ryłącznte w ramach umowy o pracę?''

odpowiedźz $ 7 ust. 1 wzoru umowy brzmi: ,,Zamawiający stawia Wykonawcy wymaganie,

Że zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedną

o sobę wykonuj ąc ą czynno śc i pr zy r e alizacji zamówienia.''

Pytanie: ,,Zamawiający w paragrafie 10 punkt 2 przewiduje możliwość zmiany treści umowy

w przypadku:

2) w przypadku zmiany prawa skutkującej zmianą obciąŻen publicznoprawnych dla Wyko-

nawcy' w wymiarze innym niz obowiązujący w dniu podpisania niniejszej Umowy' kwota wy-

nagrodzenia Wykonawcy ztytlilurealizacjt niniejszej Umowy moŻe być zmieniana o wartość

tychże obciąŻeń, o ile w terminie do 30 dni od dnia wejŚciaw Życie przepisów Strona Umowy
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zwróci się do drugiej Strony z umotywowanym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenta. Zmianę wysokości wynagrodzenia Wyko-

nawcy naleŻy rozumieć, jako możliwość zarówno jego zwiększenia, jak i zmniejszenia' Zwa-

loryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywaó od daty wejścia w życie nowych

przepisów prawa.

Zwracamy uwagę' tżwskazany zapis jest sptzeczny z celem ustawy Prawo zamówień publicz-

nych. Niedopuszczalne jest, aby Zamavłiający prowadził z wykonawcą,,negocjacje'', o których

mowa w zdaniu powyżej.

Krajowa Izba odwoŁawcza w wyroku w sprawie o nr 413115 z dnta 16 marca 2015 roku pod-

kreśla, iż ..zal<ładanie' że strony miałyby najpierw prowadzió bliżej nie sprecyzowane negocja-

cje mogłoby doprowadziÓ do sytuacji' w której nie dojdą one do porozumienia (bądź osiągną

je po upływie znacznego okresu czasu)' co skutkowaćbędzie po stronie wykonawcy spadkiem

opłacalności wykonaniazamówienia i zniweczy w ten sposób cel wprowadzeniazmianw przę-

pisach Pzp".

Zwracamy uwagę, iz obowiązek przedstawienia mechanizmu zmlany wynagrodzenia dla wy-

konawcy w przypadku zmiany obciązeń publiczno - prawnych, wynika z regilacji art. 74Ż

ust. 5 ustawy pzp oraz stanowiska KIo w sprawie o nr 346115 z dnia 9 marca 2015 roku, które

wskazuje, iŻ ,,klauzule nie mogą zakładac, Że po zmianie przepisów zamawiającybędzie zW-
konawca negocjował warunki podwyzszenia wynagrodzenia.MoŻe Żądaó kalkulacji kosztów,

lecz sama zmiana wynagrodzenia powinna byó automatyczna i uwzględniaó całkowity wzrost

obciąŻeńfinansowychzwiązanychze zmianą prawa. Waloryzacja powinna następowaó dokład-

nie w momencie wejścia w Życie nowych regulacji''.

KIo także w wyroku z dnia 16 marca 20I5r. (KIo 413/15) podkreś|a, Że:,,intencją ustawo-

dawcy było zobligowanie zamawiających do takiego uregulowania w umowach kwestii walo-

ryzacji, aby w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających uruchomienie mechanizmu wa-

Ioryzacji strony nie toczyły sporów, co do przebiegu tej procedury''.

Krajowa Izba odwoławcza wskazuje, iŻ'. ,,zamawiający został zobligowany do określenia

w umowie zasadwprowadzania odpowiednich zmianwysokości wynagrodzentanalęŻnego wy-

konawcy''. Dodatkowo KIo podkreśla,iŻ: ,,przyjąó naleŻy, Ze owe zasady powinny precyzować

kwestie waloryzacji wynagrodzenianatyle, Żeby w toku realtzacji umowy strony nie toczyły

sporów w tym zakresie, bądź dopiero wówczas rzeczywiście ustalały stosowne zasady".

W związkuzpovłyŻszymwnosimy o wykreśleniezsiwzzapisu o,,negocjacjach'', jako sprzecz-

nychz celem ustawy Pzpl'

odpowiedźz Zama'wiający odmawia modyfikacji wzoru umowy w podany sposób, zwracając

uwagę wykonawcy, że umowa zawartajest na okres krótszy niŻ 12 miesięcy, tym samym nie
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ma zastosowania rrt. I42 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Zakwestionowane posta-

nowienie jest zgodne zlinią orzecznl'ctwa KIo, ponieważ dotyczy zmian nie od momentu za-

akceptowanlaprzęzzamawiającego wyjaśnień i kalkulacji kosztówwykonawcy ale uwzględnia

wpływ zmian legislacyjnych na cenę wykonania zamówienia publicznego od momentu wejścia

w życie nowych przepisów. Porównanie tego procesu Z plocesem negocjacji jest nieporozu-

mieniem.

Pytanie: ,,Którego pracownika dotyczy wymóg zatrudnienia min. 1-ej osoby na umowę

o pracę' nadmieniamy, Że w realizacji zadai dla części C biorą udział: Kierownik projektu

z ramieniabiura ochrony Wykonawcy, pracownicy grypy interwencyjnej i pracownicy ochrony

stałej bezpośredniej.''

Pytanie: ,,Czy spełnieniem warunku zatrudnienia min. 1 -ej osoby na umowę o pracę' będzie

etat dla Kierownik projektu z ramienia biura ochrony Wykonawcy?"

odpowiedźz Zamawiający stawia wykonawcy wymaganie, Że zatrudni na podstawie umowy o

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedną osobę wykonującą czynnośclprzy

realizacji zamówienia. Dodatkovvych warunków nie stawia, to wykonawca musi rozsttzygnąć,

czy osoba zatrudniona na danym stanowisku spełnia wymagany warunek.

Pytanie: ,,Czy w ochronie całodobowej Zmawtający dopuszczazmianowoŚci obsad, co Ż4 go-

dziny?"

odpowiedźz Zarnawiający nie ingeruje w system organizacji pracy wykonawcy, to on ma ob-

owiązek takzorganizowac pracę' aby w pełni wywiązac się z obowiązków postawionych przez

zamawtĄącego.

l'.lt,
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