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  Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze 

mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wraz z obsługą parkingu 

znajdującego się na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz 

obsługą gazów medycznych”.  
  

 

Znak postępowania: A.I.271-16/15 

 

 

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.), zwanej dalej „ustawą” 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść 

pytania w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedzią przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym 

dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz obsługą gazów medycznych 

proszę o udzielenie wyjaśnień: 

We wzorze umowy o świadczenie usług dozoru zapisano: 

§17 punkt 2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności (…) 

4)  gdy zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę â�� Zamawiający 

dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość procentowego 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrost dotyczyć będzie wyłącznie kwoty 

udokumentowanych wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, wykonujących 

czynności objęte nin. Umową u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła zmiana wysokości minimalnego 

wynagrodzenia; 

5)  gdy zmianie ulegną zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę - Zamawiający dopuszcza 

możliwość podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o wysokość procentowego wzrostu składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wzrost dotyczyć będzie wyłącznie kwoty 

udokumentowanych wydatków na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla pracowników 

Wykonawcy, wykonujących czynności objęte nin. Umową u Zamawiającego na podstawie umowy o 

pracę lub umowy cywilno â�� prawnej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 

nastąpiła zmiana wysokości tych składek. 

Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający ogranicza możliwość podwyższenia 

wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie dla pracowników Wykonawcy wykonujących czynności objęte 

nin. Umową u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę / umowy o pracę lub umowy cywilno -  

prawnej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła zmiana wysokości 

minimalnego wynagrodzenia / składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nowe przepisy będą 

dotyczyły wszystkich pracowników, niezależnie od tego kiedy zostali zatrudnieni. 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że Zamawiający przewidział wzrost wynagrodzenia na wykonanie określonego w SIWZ 

przedmiotu umowy w związku z ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia lub składek 

ubezpieczenia społecznego. Zamawiający nie może finansować podwyżek wszystkich osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę, ale tylko osób którzy będą w jego imieniu zaangażowani w realizację  

umowy z Zamawiającym.  Będą to osoby zarówno  wykonujące bezpośrednio prace  na  rzecz 

Zamawiającego jak i osoby wykonujące czynności pomocnicze np. pracownik administracyjno-

biurowy.  Ponieważ  rozpoczęcie  realizacji  umowy ma  nastąpić od  połowy lipca  bieżącego  roku,  

założono, że ewentualna zmiana może nastąpić od 1 stycznia 2016 r. w związku z czym będą znane 

wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację umowy.   
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