Stalowa Wola, dnia 07.06.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postepowanie
dot. Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na zewnątrz ) budynku Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili
Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4

PYTANIA i OPDOWIEDZI
Pytanie: „W związku z ogłoszonym postępowaniem na „Całodobową ochronę
fizyczną (wewnątrz i na zewnątrz) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w
Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Filii Politechniki Rzeszowskiej w
Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 4” zwracamy się z prośbą o ujęcie w umowie zapisu o
waloryzacji wysokości wynagrodzenia z powodu zmiany wynagrodzenia minimalnego oraz
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu . Zgodnie z
Ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 142 pkt 5 jeżeli umowa jest zawarta na okres
dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać postanowienia wprowadzania odpowiednich zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany
- stawki podatku od towarów i usług
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Prosimy o podanie terminu wprowadzania waloryzacji minimalnego wynagrodzenia
o pracę.
Prosimy również o odpowiedź czy pracownicy ochrony mają posiadać wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony.
Odpowiedź:
- § 11 pkt .1 wzoru Umowy załączonego do SIWZ który mówi : „W sprawach nie
uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze późn. zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego „, a więc w
sposób jednoznaczny odnoszą się także do art. 142 pkt 5 Ustawy PZP – wynika to więc z mocy
Ustawy. Stosowny zapis znajdzie się w umowie z wybranym Wykonawcą
- nie znamy terminu wprowadzenie waloryzacji minimalnego wynagrodzenia za pracę
- pracownicy ochrony mają posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony –
rozdział III pkt. 4 SIWZ oraz VI ust. 1 pkt 3 lit. a
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