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Wykonawcy 

 

dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę pn.:  Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód "Plaża Centralna", Jarosławiec 
Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się  

w obrębie plaż strzeżonych w okresie sezonu kąpieliskowego w latach 2018 - 2020. 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

 

W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na przetarg nieograniczony pn. „Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód 

"Plaża Centralna", Jarosławiec Zachód "Plaża Mikołajek", Jarosławiec Zachód "Plaża Rusinowo" oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się  w obrębie plaż strzeżonych w okresie 

sezonu kąpieliskowego w latach 2018 – 2020”. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień SIWZ: 
 

 

Pytanie nr 1  

 

  W wyniku nowelizacji ustawy Pzp, dokonanej ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), został dodany art. 142 ust. 5 

ustawy Pzp, zgodnie z którym 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 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 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.  

 

Umowa zawarta będzie z wykonawcą na 3 lata, Zamawiający nie określił w projekcie umowy zapisu 

określonego w art. 142 ust. 5 Pzp, czy Zamawiający zmieni treść projektu umowy? 

 

 

Odpowiedź nr 1  

 

Zamawiający dokonuje zmiany poprzez dodanie w § 4 w projekcie umowy następujące  ust.:  

7. Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów 

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. 

zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy 

z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

 

 

 



 

 

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów i wprowadzona aneksem.  

 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 2 niezapłacone wynagrodzenie częściowe 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego 

adekwatnie ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zasad 

określonych w SIWZ w zakresie dotyczącym zmian umowy (ceny).  

 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 3 niezapłacone wynagrodzenie częściowe 

Wykonawcy ulegnie adekwatnie 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, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zasad określonych w SIWZ w zakresie dotyczącym 

zmian umowy (ceny).  

 

11. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 7 pkt. 1 wprowadzenie zmian w wysokości 

wynagrodzenia wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosków wskazanych w ustępach poniżej 

oraz udokumentowanego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających  

z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 7 pkt. 2 i 3.  

 

12. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt. 2 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur po 

wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 

będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację ceny ofertowej wg szczegółowej kalkulacji. Wniosek powinien obejmować jedynie te 

dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

 

13.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt. 3 Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 7 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej 

według szczegółowej kalkulacji. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty, 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,  

o których mowa w ust.7 pkt. 3.  

 

14. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 na koszty wykonania zamówienia 

należy od Wykonawcy. 

 



 Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć w sekretariacie 

Centrum Kultury i Sportu w Postominie do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi 

7 maja 2018 r. o godz. 1215 w sali nr 1 w budynku Centrum Kultury i Sportu w Postominie.  

 
Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.  

 
 
 
         DYREKTOR 
 
               Marek Leśniewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zamieszczono: 

1) Biuletyn Informacji Publicznej CKiS w Postominie, 

2) Wykonawcy, 

3) a/a 


