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Teatr Narodowy                                                                    Warszawa, 6 listopada 2015 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 33/2015 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na usługę całodobowej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w budynkach  

Teatru Narodowego w Warszawie 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniu 05.11.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

„Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej 

ochronie?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie  

 

Pytanie nr 2 

„Proszę o wyjaśnienie czy pracownicy przewidziani do realizacji usługi winni być zatrudnieni 

wyłącznie na umowę o pracę na pełny etat? „ 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Z godnie z zapisem pkt 3.5 SIWZ 

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

co najmniej 50 % osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia”.  

 

Pozostałe niżej przytoczone pytania, zawierające wnioski oraz propozycje Wykonawcy  

zmian i uzupełnień w SIWZ, wykraczają poza sformułowanie art. 38 ust. 1 Pzp 

„Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia…”. Zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 3 

„Wnosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w punkcie 14.14 SIWZ z 500 zł na 100 

zł oraz prosimy o doprecyzowanie jakie sytuacje stanowią niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia? Wysokość kary określona przez Zamawiającego jest 

znacząco wygórowana i w naszej ocenie wywołuje niczym nieuzasadnione korzyści dla 

Zamawiającego.” 
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Pytanie nr 4 

„Zgodnie z dyspozycją art. 142 ust. 5 ustawy pzp wnosimy o wprowadzenie do projektu 

umowy obligatoryjnych w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

zapisów precyzyjnie określających zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian, o 

których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1) - 3)ustawy pzp. Zamawiający w każdym przypadku 

zawarcia umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy jest zobligowany do zawarcia w umowie 

postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmian określonych w art.   Zgodnie z art. 142 ust. 5 PZP 

konieczne jest ustalenie w umowie przez Zamawiającego pewnych zasad według których ma 

dojść do zmiany należnego wykonawcy wynagrodzenia tj. od kiedy obowiązuje aneks, w 

jakim terminie należy się zwrócić o zmianę wynagrodzenia i w jakim terminie Zamawiający 

zobowiązuje się do odpowiedzi na wniosek. Nie znajdujemy w Umowie postanowień 

regulujących kwestie, o których mowa w art. 142 ust. 5 PZP w zakresie terminu w jakim 

będzie obowiązywała zmiana wynagrodzenia oraz zakresu jej zmiany. Samo bowiem 

dopuszczenie możliwości modyfikacji wynagrodzenia nie wypełnia dyspozycji 

wspomnianego powyżej artykułu. 

W związku z tym, iż siwz nie zawiera postanowień wymaganych przepisem art. 142 ust. 5 

pzp, a termin realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy, proponujemy dokonanie zmiany 

SIWZ, poprzez dodanie do projektu umowy poniższych zapisów: 

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 w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, tj. zmiany: 

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. 

2. 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. 1 pkt. 1) - 3).  

3. 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. 

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

zostanie podwyższone o wartość, 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. 

5. 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 
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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. 

6. 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. 1 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).” 

Pytanie nr 5 

„Proszę o potwierdzenie, iż zmiana wynagrodzenia o którym mowa w art.142 ust. 5 pzp 

obowiązuje od daty wejścia w życie przepisów wynikających z art.142 ust.5 ustawy pzp.  

Zgodnie z wyrokiem z dnia 9 marca 2015 roku o sygn. akt. KIO 346/15  cyt.: ,,Waloryzacja 

powinna następować w momencie wejścia w życie nowych przepisów’’. Wobec powyższego 

wnoszę o zawarcie klauzuli  w projekcie umowy.” 

Pytanie nr 6 

„W związku z art. 142 ust. 5 ustawy pzp, proszę o informację w jakim terminie wykonawca 

może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o zawarcie aneksu  zawierającego zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w art.142 ust. 5 pzp? Wnosimy o wprowadzenie  do umowy 

zapisu zgodnego z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1232 który wskazuje, iż każda ze stron umowy  w 

terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich 

wejścia w życie, może złożyć wniosek w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.” 

Pytanie nr 7 

„W związku z art. 142 ust. 5 ustawy pzp, proszę o informację w jakim terminie zostanie 

zawarty aneks dot. zmiany wynagrodzenia,  o którym mowa w art.142 ust. 5 pzp (od 

momentu zgłoszenia wniosku o zmianę wynagrodzenia przez wykonawcę)? Zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1831) porozumienie w sprawie zmiany 

wynagrodzenia powinno zostać zawarte w terminie jednego miesiąca od momentu złożenia 

wniosku. Wnosimy o wprowadzenie do umowy powyższego zapisu.” 

Pytanie nr 8 

„Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz niektórych innych ustaw proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przepisów o 

których mowa w art.142 ust.5 pkt.2 ustawy pzp zamawiający dokona ,,odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia’’ w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

wynikających 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. Wnosimy o zawarcie klauzuli w projekcie umowy.” 

Pytanie nr 9 

„Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
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oraz niektórych innych ustaw proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przepisów o 

których mowa w art.142 ust.5 pkt.3 ustawy pzp zamawiający dokona ,,odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia w rozumieniu sumy 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.  

Wnosimy o zawarcie klauzuli w projekcie umowy.” 

 

 

. 

 

Andrzej Wąsik 

        

       Kierownik Działu Administracji  

 


