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Dotyczy przetargu:  „Sprzątanie budynku I LO w Oleśnicy”, nr sprawy: ILO.230.01.2020 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej „ustawa) Zamawiający przekazuje treść zapytań złożonych w postępowaniu 
wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonanymi modyfikacjami SIWZ, jak poniżej. 
 
Pytanie 1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy spowodowanej koniecznością 
waloryzacji cen w uzasadnionych przypadkach? W szczególności Wykonawca prosi o potwierdzenie czy 
będzie stanowić podstawę do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wystąpienie okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy, wynikających z decyzji organów władzy publicznej, określonych w art. 142 ust. 
5 pkt 1-4 PZP (zmiana stawki VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki 
godzinowej, zmiana zasad lub stawek ubezpieczenia społecznego/ zdrowotnego, zmiany w zakresie zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych)? 
Odpowiedź 1: Postanowienia w tym zakresie zawiera wzór umowy. 
 
Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego 
postępowania? 
Odpowiedź 2: Art. 36a. 1. ustawy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 
 
Pytanie 3. W jaki sposób Zamawiający oszacował powierzchnię podlegającą sprzątaniu oraz sporządził 
harmonogram sprzątania, w szczególności czy określone w niniejszym postępowaniu powierzchnie 
sprzątania i harmonogram sprzątania wykazują różnice w stosunku do określonych w aktualnie 
realizowanym zamówieniu (poprzednim postępowaniu w tym samym przedmiocie), względnie- czy 
zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi, której wykonawca został wybrany w poprzednim 
postępowaniu? 
Odpowiedź 3: Oszacowana powierzchnia jest sumą wszystkich pomieszczeń w szkole, wymagających 
sprzątania,  na podstawie pomiarów z książki obiektu budowlanego. Określone w niniejszym postępowaniu 
powierzchnie sprzątania i harmonogram sprzątania nie wykazują różnic w stosunku do określonych w 
aktualnie realizowanym zamówieniu. Nie zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi, której 
wykonawca został wybrany w poprzednim postępowaniu. 
 
Pytanie 4. Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego 
wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 
1) podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę- prosimy o 
wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę 
wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 
2) w odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując określenia 
wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej- 23%, a także czy podstawą 
szacowania  w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie wykonywanej usługi (faktury 
wystawiane przez obecnego Wykonawcę)- prosimy o wskazanie, w jakiej części (procentowo lub kwotowo) 
usługi świadczone przez dotychczasowego wykonawcę były opodatkowane stawkami odpowiednio 8 % i 
23%? 
Odpowiedź 4: Pytania powyższe nie są pytaniami do treści SIWZ. 



 
Pytanie 5: Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych 
kar? 
Odpowiedź 5: Pytanie powyższe nie jest pytaniem do treści SIWZ. 
 
Pytanie 6: Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? 
Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu 
trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia? 
Odpowiedź 6: Pytanie powyższe nie jest pytaniem do treści SIWZ. 
 
Pytanie 7: Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie wartości netto i brutto faktur  za 
usługę  kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie, które wystawił obecny wykonawca za okres 3 
ostatnich miesięcy. 
Odpowiedź 7: Pytanie powyższe nie jest pytaniem do treści SIWZ. 
 
Pytanie 8: Zamawiający wymaga, aby środki czystości posiadały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem 
01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania. atestów PZH, w związku z tym prosimy 
o zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji 
przedmiotów użytku  w PZH. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentami  
dopuszczającymi, w zależności od rodzaju środka, są:  
a) dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje 

niebezpieczne- karty charakterystyki,  
b) dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi -deklaracje zgodności                        i 

certyfikat CE,  
c) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie obrót produktami  

biobójczymi  
d) dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami leczniczymi - pozwolenie na dopuszczenie do 

obrotu produktu leczniczego 
e) dla kosmetyków – zgłoszenie do CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych)  
f) dla materiałów higienicznych  (papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci itp.), zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  nie są wymagane dodatkowe atesty, produkty te posiadają ulotki/karty 
informacyjne 

 
Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza równoważne dokumenty wskazane przez wykonawcę, dopuszczające 
wyroby do obrotu i użytkowania, w miejsce polskiego atestu higienicznego PZH, zgodnie z Ustawą z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
1226), znoszącą rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej  z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną 
procedury rejestracji przedmiotów użytku   w PZH.  
 
Pytanie 9. 
I. Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie– wkłady jednorazowe czy na  mydło dolewane 

posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy  o wskazanie producenta 
dozowników. 

II. Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie 
dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku 
wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników. 

III. Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma Zamawiający? 
IV. Prosimy o informację czy i jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje 

Zamawiający? 



V. Zamawiający wymaga, aby środki czystości gwarantowały bezpieczeństwo antypoślizgowe. Wobec 
tego prosimy potwierdzenie, że wymóg antypoślizgowości dotyczy środków do konserwacji podłóg 
zależności od rodzaju powierzchni. 

Odpowiedź 9: Zamawiający posiada dozowniki na mydło w płynie dolewane, nie w pianie, nie posiadamy 
wkładów jednorazowych, dozowniki na papier toaletowy w rolkach o średnicy do ok. 20 cm, odświeżacze 
powietrza w sprayu. Zamawiający potwierdza, że wymóg antypoślizgowości dotyczy środków do konserwacji 
podłóg zależności od rodzaju powierzchni. 
 
Pytanie 10. 
1) Czy w związku z nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem zarażenia koronawirusem i 

wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego, Zamawiający dopuszcza możliwość 
składania ofert w formie pisemnej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. przy użyciu poczty elektronicznej)?  

W tym miejscu Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji, w celu uniknięcia 
zagrożenia związanego z osobistym kontaktem, zgodnie z rekomendacją Urzędu Zamówień 
Publicznych, w zamówieniach nie przekraczających progów unijnych, możliwe jest prowadzenie 
postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym składania ofert, wniosków i 
oświadczeń w formie pisemnej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu 
poczty e-mail, a jawne otwarcie ofert – przy wykorzystaniu transmisji z otwarcia, upublicznionej w sieci 
internetowej. 

2) Odnosząc się do pytania nr 1, proszę jednocześnie o informację, czy Zamawiający dopuszcza zawarcie 
umowy o zamówienie publiczne oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie pisemnej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

3) Proszę o informację, jak będą realizowane obowiązki stron w przypadku wystąpienia tzw. „siły wyższej”. 
Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia pandemią koronawirusa, wnoszę o 
wprowadzenie do wzorca umowy postanowień dotyczących wystąpienia siły wyższej. Poniżej 
przykładowe zapisy, które zamawiający – wzorem innych zamawiających publicznych - mógłby 
wprowadzić do wzorca umowy: 

 
SIŁA WYŻSZA 
1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 
ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 
2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na 
działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencję finansowe (w tym odsetki, kary albo inne 
konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia 
obowiązków Umownych. 
3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron 
i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, 
stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 
rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy. 
4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 
przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w 
takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 
alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie 
Siły Wyższej. 
5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych   obowiązków 
wynikających z Umowy.  

 
Odpowiedź 10:  



1) Zamawiający nie zmienia zasad składania ofert, ponieważ nie wszystkie podmioty, szczególnie małe i 
średnie przedsiębiorstwa, posiadają podpis kwalifikowany, a jego uzyskanie wymaga czasu i w obecnej 
sytuacji może być utrudnione. 
2) Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia w formie wskazanej przez 
Wykonawcę 
3) Odpowiednie zapisy w tej materii zawiera specjalna ustawa, procedowana obecnie w parlamencie, w 
związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania takich zapisów 
 
Pytanie 11. W rozdziale III pkt. 6 Zamawiający ściśle określa czas wykonywania zamówienia: Dyżur dzienny 
pełni 1 osoba od godziny 8.00 do 15.00, do utrzymywania  czystości  korytarzy i sanitariatów po przerwach, 
sali gimnastycznej oraz awaryjnie do usuwania  zabrudzeń na mokro, szczególnie w okresie jesienno-
zimowym. Osoba na dziennym dyżurze w trakcie przerw pełni nadzór nad toaletami na I piętrze. Po południu 
po skończonych lekcjach -  4 osoby od godz. 15.00 - 20.15 . Ogólnie zatrudnienie  – 3,5 etatu. 
Jednocześnie w rozdziale XVIII pkt. 2 Zamawiający określa kryteria, którymi będzie się kierował w wyborze 
Wykonawcy, w tym: 
kryterium społeczne – deklarowana liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na umowę o pracę 
(w przeliczeniu na pełne etaty) przez cały okres zamówienia – 20% 
 
Z zapisu zawartego w rozdziale III pkt. 6 SIWZ wynika, że jedyną osobą, która może zostać zatrudniona w 
wymiarze pełnego etatu jest pracownik pełniący dyżur, przy założeniu, że będzie to osoba niepełnosprawna 
– pracująca 7 h. Pozostałe 4 osoby, pracując w godz. 15:00 – 20:15, z założenia mają pracować przez 5 h i 
15 min. 
Prosimy więc o doprecyzowanie czego dotyczy zapis „w przeliczeniu na pełne etaty”?  
 
Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że proponowana w rozdziale III pkt. 6 SIWZ ilość roboczogodzin 
pracy może prowadzić do problemów z zatrudnieniem pracowników realizujących powyższą usługę. 
Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o wydłużenie możliwego czasu pracy na obiekcie i zmianę zapisu w 
rozdziale III pkt. 6 SIWZ na: 
Po południu po skończonych lekcjach -  4 osoby od godz. 15.00 - 21.00 . 
Z naszego doświadczenia wynika, że skrócenie wykonywania usługi do cząstkowych wartości godzin nie 
przynosi oszczędności Zamawiającemu. Potencjalny Wykonawca pokryje koszty rozpoczętych godzin pracy 
pracownika, jednocześnie otrzymają Państwo usługę w okrojonym zakresie czasowym. Chcielibyśmy zwrócić 
Państwu uwagę, że założony w SIWZ czas pracy po południu po skończonych lekcjach budzi nasze poważne 
wątpliwości co do możliwości realizacji w oczekiwanej przez Państwa jakości.  
 
Odpowiedź 11: Kalkulacji zatrudnienia dokonano w oparciu o założenie, że pełny etat wynosi 8h dziennie (dla 
pracownika niebędącego osobą niepełnosprawną), a łączna liczba etatów to 3,5. Nie wprowadzono założenia, 
że wszystkie osoby mają być zatrudnione na pełny etat. 
Kalkulacji dokonano w następujący sposób: 
Od godz. 8.00 do godz. 15.00  (7h dziennie) = 0,875 etatu x 1 osoba 
Od godz. 15.00 do godz. 20.15 (5h 15 min) = 0,65625 etatu x 4 osoby = 2,625 etatu  
Razem: 0,875 + 2,625 = 3,5 etatu 
 
Pytanie 12: W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu, proszę o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu 
umowy: 
 
1. Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji 
przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. 



 Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014r. 
nakazują, aby „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 albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, (zmiana w zakresie art. 142 ust. 5 pkt 2 obowiązuje od dnia 1 września 2016 r. na podstawie art. 4 
ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1265))  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).   
 
Uzasadnieniem ratio legis – zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było 
włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść 
wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, 
niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian 
wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana 
np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w konsekwencji prowadziła do 
pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego ograniczania przez 
przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede wszystkim 
do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciężarów 
publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian 
wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na 
pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do 
wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie 
powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu zasady obowiązku wprowadzania do umów 
zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia  
w ściśle określonych przypadkach”.  
 Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 
wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli 
zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o 
wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie 
jasnych mechanizmów waloryzacji  
w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  
Dodatkowo wskazać należy, że z dniem 1 września 2016 r. treść art. 142 ust. 5 uległa zmianie  
w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 17.08.2016 r. poz. 1265). 
Ustawodawca nałożył tym samym na Zamawiającego obowiązek określenia w umowach zawieranych na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy również zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy  
w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej. 
Od obowiązku wprowadzenie takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku 
odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania 
przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet 
nieważnością całego postępowania.  
 Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy 
zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w 
szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa 
w art. 142 ust 5 ustawy PZP. 
MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 



Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany 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.  
Przy realizacji usług będących przedmiotem zamówienia koszty osobowy stanowią dominującą pozycję  
w cenie usługi. Do tej pory wykonawcy nie mieli żadnych ograniczeń przy stosowaniu różnych form 
zatrudnienia  
i związanych z nimi kosztami. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP wprowadza przy badaniu 
czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny domniemanie, iż koszty zatrudnienia pracownika nie mogą być 
niższe, niż koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś koszty 1 godziny pracy zleceniobiorcy/osoby 
świadczącej usługę, nie mogą być niższe niż minimalna stawka godzinowa. Konsekwencją takiego 
rozwiązania, jest wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku uwzględniania przez zamawiających w siwz 
zasad waloryzowania wynagrodzeń wykonawców w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.  
Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne 
i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane 
z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej 
stawki godzinowej ustalane są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców, 
oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej 
zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami.  
Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej 
świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej w kolejnych latach trwania umowy. Efektem 
takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako 
„nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób 
racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny 
wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia lub 
minimalnej stawki godzinowej tak, aby zabezpieczyć swój interes.  
W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, 
które  
w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki 
zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, 
a co za tym idzie, możliwość postawienia Zamawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków 
publicznych. 
Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, Zamawiający otrzymuje w 
pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi 
kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób prawidłowy 
wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.  
Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 
5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:  
„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt. 2 ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega 
zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.” 
ZUS 
Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokości podlegania ubezpieczeniom społecznym.  
Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia jest płacona od kwoty 
co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie niższa, niż 
kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia ubezpieczeniem  z 
innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze wszystkich tych tytułów. Uwagi wymaga także 
okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kryteriów 



decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie 
zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty pracy, o których mowa 
powyżej w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno 
Zamawiającego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umów  
o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed destabilizacją w realizacji umów 
(obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach 
wypowiedzenie umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości 
kosztów pracy.    
Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań  
art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:  
„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 3) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega 
zmianie o wartość wzrost wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.” 
AUTOMATYZM ZMIAN 
 Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są 
niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność 
finansów publicznych, którymi dysponują Zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcom gwarancję ich 
słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 
5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego 
zdarzenia  w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek 
zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia 
wykonawcy do zewnętrznych warunków - przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego 
koniecznych zmian.  
 Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 
142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści 
stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. 
Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie 
mamy do czynienia  
z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu 
uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian, niż dostosowanie się stron umowy do działań 
legislacyjnych ustawodawcy.  
Pragniemy zauważyć, że postulat wprowadzenia powyższych zapisów znalazł odzwierciedlenie  w kilku 
wyrokach KIO wydanych w marcu 2015 r. (sygn akt.: KIO 346/15, 413/15 oraz 443/15).  
Wnioskujemy zatem o modyfikację umowy i  wprowadzenie do wzoru poniższych zapisów: 
 [Waloryzacja wynagrodzenia] 
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. 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, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa 
w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości 



zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, 
wynikających z tych zmian 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) 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. 

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c). 

 
2. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez 
Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie zaistnienia 
przesłanek z art. 142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie uwzględnia zmiany 
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z którą w przepisie art. 142 
ust. 5 dodano nowy pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, który otrzymał następujące brzmienie:  
„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. 
Mając powyższe na względzie - na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wnioskujemy o wprowadzenie w treści umowy 
w zakresie regulacji art. 142 ust. 5 nowej przesłanki wynikającej z pkt. 4. 
W uzasadnieniu wskazujemy, że w dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej ustawy, na 
jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2017 poz. 1579 z późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących zmian  „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 
dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:  
„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych” 
 
Odpowiedź 12:  Zamawiający przewidział procedurę dokonywania zmian, o których mowa w ustawie w par. 
142 ust. 5, a więc zadośćuczynił przepisom ustawy. Ustawa nie wskazuje, że procedury te mają być 
automatyczne. W szczególności nie znajduje też oparcia w treści wzoru umowy twierdzenie Wykonawcy, iż 
Zamawiający nie przewidział waloryzacji określonej w art. 142 ust. 5 pkt. 4 ustawy (pracownicze plany 
kapitałowe). Waloryzacja w przypadkach określonych tymże przepisem, została bowiem uwzględniona w par. 
3 ust. 4 pkt. c wzoru umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje jedynie korekty brzmienia par. 
3 ust 4 pkt. a wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„a) 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 lub” 
 
 
 
         /-/ 
       Dyrektor – Marzena Helińska 
 
Otrzymują: 
1) Wykonawcy wg rozdzielnika 
2) BIP 
3) a/a 


