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Kraków, 9 grudnia 2014 r. 
 

   Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści siwz w postępowaniu na „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

usługi sprzątania na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii”.  

   Post. nr A.I.271-95/14. 

 

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-95/14 
 

 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w dniu 9 

grudnia 2014 r. w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

1. Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ poprzez 

wprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy zapis: „Wynagrodzenie 

Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych według 

obwieszczenia Prezesa GUS ogłoszonego na dany rok.” Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie 

długoterminowej jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, prowadzi do pokrzywdzenia 

interesów wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji. Brak klauzuli waloryzacyjnej w 

umowie długoterminowej (36 m-cy) jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, prowadzi do 

pokrzywdzenia interesów wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji. Wprowadzanie 

klauzul waloryzacyjnych jest, zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie 

wynagrodzenia. Wykonawcy za świadczone usługi do rzeczywiście zwiększonych kosztów 

związanych  ze wzrostem wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, 

umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy 

wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych 

powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 

W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku prawnego strony nie są w 

stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mających negatywny wpływ wykonanie 

zobowiązań umownych dla każdej ze stron. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za 

wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego 

pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie maja możliwości kontynuowania współpracy 

na dotychczasowych warunkach.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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