MNKD-VIII-332/US-1/2019
WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na zapewnienie kompleksowej ochrony
obiektów należących do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi
przepisami RODO. Wzór w załączeniu.
Odpowiedź:
Zgodnie z § 13 ust. 8 wzoru umowy: Strony zawrą w zawiązku z realizacji niniejszej umowy odrębną umowę na
wzajemne powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Zamawiający doprecyzowuje, iż wspólnie z Wykonawcą ustali treść umowy dot. wzajemnego powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Pytanie nr 2
W związku z zapisami par.15 umowy, w których Zamawiający zawarł zapis dotyczący możliwych zmian umowy,
wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy obligatoryjnych w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż
12 miesięcy zapisów precyzyjnie określających zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian, o których
mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1) - 3) ustawy pzp, tj. od kiedy obowiązuje aneks, w jakim terminie należy się zwrócić o
zmianę wynagrodzenia i w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedzi na wniosek.
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 marca 2015r. o sygn. KIO 413/15 wskazuje, iż:
„zamawiający został zobligowany do określenia w umowie zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy”. Dodatkowo KIO podkreśla, iż: „przyjąć należy, że owe zasady powinny
precyzować kwestię waloryzacji wynagrodzenia na tyle, żeby w toku realizacji umowy strony nie toczyły sporów w
tym zakresie, bądź dopiero wówczas rzeczywiście ustalały stosowne zasady”, a także, że: „intencją ustawodawcy
było zobligowanie zamawiających do takiego uregulowania w umowach kwestii waloryzacji, aby w razie
wystąpienia okoliczności uzasadniających uruchomienie mechanizmu waloryzacji strony nie toczyły sporów co do
przebiegu tej procedury”.
W związku z tym, iż siwz oraz umowa, nie zawierają postanowień wymaganych przepisem art. 142 ust. 5 pzp, a
termin realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy, proponujemy dokonanie zmiany SIWZ, poprzez dodanie do
projektu umowy poniższych zapisów w par. 9 Umowy:
1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia
należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w
art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. 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 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
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
2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie
zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 3).
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj.
bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych
przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
podwyższone w zakresie:
1) wartości, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do
wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia
minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób
zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat
2) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio przyjmującym zlecenie lub
świadczącym usługi biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania do wysokości
minimalnej stawki godzinowej;
3) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom biorącym udział w realizacji części
zamówienia pozostałej do wykonania o wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez
Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony
umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt.4) powyżej, wynagrodzenie wykonawcy zostanie
podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez wykonawcę,
wynikającą ze wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK
dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3),4) przed zawarciem aneksu, o którym mowa powyżej,
Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), 4). Aneks, o którym mowa w

ust. 1 powyżej, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu
powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust 1
pkt 2) i 3), 4).
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje wprowadzenie ww. klauzuli waloryzacyjnej.
Pytanie nr 3
Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy, zapisu: ,,Aneks [dot. zmiany wynagrodzenia] będzie obowiązywał od
dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości
wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę jeżeli będzie to termin późniejszy’’. Powyższy zapis jest
zgodny z dotychczasowym orzecznictwem KIO.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje wprowadzenie ww. postanowienia do § 15.

