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Teatr Narodowy                                                                    Warszawa, 12 listopada 2015 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy:  35/2015 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym  

na usługę sprzątania pomieszczeń Teatru Narodowego w Warszawie  

oraz terenów zewnętrznych przyległych do budynków Teatru 

Dotyczy: zapytań do SIWZ  

Informujemy, że w dniu 10.11.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania  

do treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

„Na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) proszę o jednoznaczne 
wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez udzielenie 
odpowiedzi na pytanie -  według jakiego stanu prawnego należy obliczyć cenę oferty za cały 
przedmiot zamówienia tj. czy cena oferty  powinna zostać obliczona według stanu prawnego 
na dzień upływu terminu składania ofert a jeśli tak, to  czy przewidziana w umowie 
waloryzacja obejmie zmiany przepisów, które zaczną obowiązywać od 01.01.2016 r (w 
szczególności zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23.10.2015 r o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2014, poz. 1831) czy też cena 
powinna zostać skalkulowana z uwzględnienie stanu prawnego, jaki będzie obowiązywał od 
01.01.2016 r. a tym samym Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego 
wykonawcy w trybie postanowień waloryzacyjnych dopiero w wypadku zmian przepisów po 
dniu 01.01.2016 r z wyłączeniem zmian wprowadzonych ww nowelizacją ? 
Jednoznaczna odpowiedz w powyższym zakresie pozwoli zachować zasady uczciwej 
konkurencji, unikając sytuacji złożenia w postępowaniu ofert zawierających ceny obliczone 
według różnych stanów prawnych.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Sposób obliczenia ceny oferty określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – 

Prawo Zamówień publicznych. 

Zasady i tryb wprowadzania zmian określonych  w art. 142 ust. 5 Pzp zostały sprecyzowane 

przez ustawodawcę w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy  

o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1153), która 

weszła w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.  

W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, że część wspólna, obejmująca art. 142 ust. 5 

Pzp otrzymała brzmienie:  

"- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę 

zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 

od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w 

życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 
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odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych 

może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji." 

 

Pytanie nr  2 

„Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca wnosi o 

wyjaśnienie treści SIWZ przez Zamawiającego, skutkujące dostosowaniem postanowień 

SIWZ do wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w 

zakresie art. 142 ust. 5 p.z.p. 

W myśl art. 142 ust. 5 ustawy p.z.p. umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera 

postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy w przypadku 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. 

Wprowadzenie powyższego przepisu do ustawy p.z.p. miało na celu przeciwdziałanie 

negatywnym następstwo wzrostu po stronie wykonawców kosztów realizacji zamówień 

udzielonych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wynikających ze zmian przepisów prawa  

(tak również KIO w Wyroku z dnia 16 marca 2015 r., KIO 413/15).” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odpowiedź jak na pytanie nr 1. 

 

 

Pozostałą treść pisma Wykonawcy, Zamawiający pozostawia bez odpowiedzi, ponieważ 

wykracza ona poza sformułowanie art. 38 ust. 1 Pzp „Wykonawca może zwrócić się  

do Zmawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia…”.  

. 

 

Podpisała: 

 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 

 


