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Do Wykonawców 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług kompleksowego 
utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w 
Bydgoszczy.”. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 231-481813 z dnia 
01 grudnia 2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
Wnioskujemy 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). 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikował treść § 6 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 15 do SIWZ), 
który trzymuje brzmienie: 

 
§ 6 

1. Całkowita wartość umowy stanowi kwotę .............. zł brutto (słownie: ………………….……….……). 
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2. Wynagrodzenie płatne będzie za okresy miesięcznie z dołu. Wynagrodzenie na świadczenie prac 
personelu pomocniczego naliczane będzie proporcjonalnie za każdy dzień świadczenia usługi. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie 
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, 

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 wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których 

mowa w ust. 3 
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

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

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2) 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. 

7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 pkt. 3) 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. 

8. Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek jednej ze stron. Do wniosku strona powinna dołączyć 
uzasadnienie zawierające w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. 

9. Zapłata za usługę następować będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na 
podstawie prawidłowo wystawionej przez niego faktury, po zatwierdzeniu protokołem odbioru 
usługi przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru usług wykonanych przez 
Wykonawcę. 

10. Faktury miesięczne wystawiane będą na podstawie protokołu wykonanych zadań w danym 
miesiącu i akceptowane przez pielęgniarkę epidemiologiczną bądź innego upoważnionego 
pracownika Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowił będzie załącznik do faktury. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w 
terminie ……………. dni od daty otrzymania faktury wystawionej zgodnie z warunkami niniejszej 
umowy 

12. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego zaległości płatniczych względem Wykonawcy, 

strony zobowiązują się do ustalenia w drodze negocjacji nowego terminu ich spłaty. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi także w przypadku powstania po stronie 

Zamawiającego zaległości płatniczych względem Wykonawcy.  
15. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 

654) nie może bez zgody podmiotu tworzącego przenieść na osobę trzecią wierzytelności z 
niniejszej umowy. 

 

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący 
złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w 
oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną 
treść SIWZ wraz z załącznikami. 
 

Dyrektor 
SPW ZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 dr n. med. Marek Lewandowski 

/podpis na oryginale/ 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


