
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numer sprawy: DZ/21/19 
Nr arch. DZ/241/657/19 
 

 
 

Warszawa, dnia 14.10.2019 r 
 

 
          Do Wykonawców 
 
Dotyczy postępowania przetargowego pn:  
„Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. 
Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38” 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela 
następujących wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 1  
Czy każda roboczogodzina pracowników ochrony ma być wypracowana na podstawie umowy 

o pracę? 
 

Odpowiedź: 
Tak.  

 

Pytanie 2  
Jaka jest powierzchnia pomieszczeń i terenów wewnętrznych podlegających utrzymaniu 

czystości? 
 

Odpowiedź: 
Instytut Łączności – PIB Warszawa ul. Szachowa 1 – 2 razy 15 m² = 30 m² 
Instytut Łączności – PIB Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 15 – 15 m² 
Instytut Łączności – PIB Wrocław ul. Swojczycka 38 - 20 m² 

 
Pytanie 3  
Jaka jest powierzchnia terenów zewnętrznych oraz terenów zieleni podlegających utrzymaniu 

czystości? 
 

Odpowiedź: 
Instytut Łączności – PIB Warszawa ul. Szachowa 1 – 300 m² 
Instytut Łączności – PIB Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 15 – 200 m² 
Instytut Łączności – PIB Wrocław ul. Swojczycka 38 - 200 m² 
 
Pytanie 4 
W związku z postępowaniem „Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności –
PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu 
przy ul. Swojczyckiej 38, nr sprawy: DZ/21/19 
 
i zapisami w umowie do postępowania dotyczącymi możliwej waloryzacji kontraktu jak poniżej: 



 
Wynagrodzenie, o którym mowa u ust. 1 może ulec zmianie w przypadku 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 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

 

5 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 
takim przypadku każda ze Stron niniejszej Umowy może zwrócić się do drugiej strony z 
pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w 
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Strona występująca z wnioskiem 
powinna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia brutto.”.  

7. W wypadku zmiany, o której mowa w:  
1) ust. 6 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w 

aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów;  

2) ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązujących 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty ich odpowiedniego wzrostu;  

3) ust. 6 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 
odpowiedniego aneksu do niniejszej Umowy zawartego pomiędzy Stronami.  

9. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować wpływ przedmiotowych zmian na koszty 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dokumenty wykazujące wzrost (w wyniku przedmiotowych zmian) 
wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy oraz wykazać wpływ 
wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej Umowy. 

 
Proszę o potwierdzenie, że: 
- ofertę należy złożyć kalkulując obecne stawki wynagrodzeń, aktualne w roku 2019, 
- będzie możliwa waloryzacja kontraktu w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2020r 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 

Odpowiedź: 
Potwierdzam, że 
- ofertę należy złożyć kalkulując obecne stawki wynagrodzeń, aktualne w roku 2019, 
- będzie możliwa waloryzacja kontraktu w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2020r 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
 
 
 
 
 
 
 
              
         


