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Adm VI-25/3/2016 

Łódź, drua 9 listopada 2016 r. 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 9 listopada 2016 r. Zamawiający 

wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest pełnienie usługi ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi. 

L Zamawiający modyfikuje treść S1WZ - „opis sposobu obliczenia ceny" pkt. 9 

w następujący sposób: 

Bvło: 

,.9. Wartość kosztów pracy związana z zatrudnieniem pracowników ochrony przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

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

(Dz.U.2015.2008 j . t . ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 11 

września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pacę w 2016 r. 

(Dz.U.2015.1385)." 

Powinno być: 

„9. Wartość kosztów pracy związana z zatrudnieniem pracowników ochrony przyjęta do 

ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

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

(Dz.U.2015.2008 j . t . ze zm.), ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz innych ustaw (Dz.U.2016.1265) oraz na 

podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pacę w 2017 r. (Dz.U.2016.1456)." 

U. Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 1 

W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedł w życie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U . 2016 poz. 1265). Zgodnie 

z tym przepisem podmioty zatrudniające osoby w oparciu o umowy zlecenie od 17 sierpnia 



2016 r. mają obowiązek ustalania od 1 stycznia 2017 r. minimalnej płacy za 

1 roboczogodzinę pracy na poziomie 13 zł. Mając powyższe na uwadze proszę o odpowiedź, 

czy Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego 

0 wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku 

z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, do czego zobowiązuje art. 7-11 w/w 

Ustawy? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający w projekcie umowy ( załącznik nr 7 do SIWZ) określił przypadki, w których dopuszcza 

zmianę umowy. 

Wykonawca kalkulując cenę ofertową musi uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego 

opisane w SIWZ oraz przepisy regulowane: 

- ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

oraz innych ustaw (Dz.U.2016.1265) oraz, 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pacę w 2017 r. (Dz.U.2016.1456)." 

Pytanie nr 2 

Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie, 

że w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2016 r. przepisów nakładających na 

Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. 

..minimalnej stawki godzinowej" w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych 

w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat 

znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), 

weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok 2017 dla umów zlecenia 

ustaloną minimalną stawkę godzinowa w wysokości 13 zł. 

Zaznaczamy przy tym, że choć tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od dnia 

1 stycznia 2017 r; to jednak przepis ją wprowadzający wszedł w życie 17 sierpnia 2016 r. (na mocy 

art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 

- Dz. U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zaś znowelizowany art. 90 ust. 1 pzp wszedł w życie 1 września 

2016 i (w myśl art. 4 u.m.w.p.). a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, są 

w dniu składania ofert nie tylko możliwe do przewidzenia, ale wręcz konieczne do oszacowania, 

tak, aby Wykonawca prawidłowo wypełnił dyspozycję art. 90 ust. 1 pzp. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający powyżej zmodyfikował opis sposobu obliczenia ceny w zakresie punktu 9. 



Zamawiający będzie badał ceny złożonych ofert weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił 

w kosztach pracy na rok 2017 ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł. 

Zamawiający przypomina, że wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące 

u Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony obiektu muszą być 

w okresie realizacji umowy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 ze zm.). 

Czy w związku z ogłoszeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U . z 2016 r. poz. 1456) 

Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2017 r. w znanej na 

dzień składania ofert wysokości , t j . min. 2000 zł na umowę o pracę oraz min. 13 zł za 

1 roboczogodzinę pracy na umowę - zlecenie, czy też Zamawiający nie stawia takiego 

wymagania i po zawarciu umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej 

waloryzacji wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Wykonawca kalkulując cenę ofertową musi uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę 

w wysokości 2000 zł, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. oraz minimalną płacę za 

1 roboczogodzinę pracy na poziomie 13 zł. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin upływa dnia 16 listopada 2016 r. o godz. 

Pytanie nr 3 

11.00. 
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