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Poznań, dnia 5 kwietnia 2019 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 404, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska, KRS: 

0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372186, NIP: 9721222511, www.gjw.pl, e-mail: 

wcwi@gjw.com.pl 

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pod nazwą: 

„WYKONYWANIE USŁUGI OCHRONY MIENIA” 

Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/2 

na podstawie pkt. XII.1.1) Ogłoszenia o zamówieniu udziela wyjaśnień treści OOZ w sposób 

następujący: 

 

1. Pytanie: 

W związku z postępowaniem na wykonanie usługi ochrony osób i mienia WCWI (nr postępowania 

ZP/WCWI/2019/2) proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający przewiduje dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia w związku ze zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Z opinii UZP wynika iż: „Z uwagi na okoliczność, iż procedura udzielania zamówień publicznych na usługi 

społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp tworzona jest przez samego zamawiającego, który 

zobowiązany jest jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej 

ustawy Pzp, a które to przepisy nie przewidują konieczności stosowania przepisów ustawy Pzp 

dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy umów w sprawie zamówienia 

publicznego, należy stwierdzić, iż zamawiający w tym zakresie nie jest związany rozwiązaniami 

ustawowymi. Niemniej jednak, należy pamiętać, że zamawiający, udzielając zamówienia na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi, powinien przestrzegać zasad przejrzystości, obiektywizmu i 

niedyskryminacji, a zatem przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert 

czy klauzul umownych powinien respektować ww. zasady.”1 

Tym niemniej jednak, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

                                                
1 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-
nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi 
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https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi
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2. Pytanie: 

Czy wszyscy Pracownicy ochrony zaangażowani do realizacji kontraktu mają być zatrudnieni na 

podstawie umów o pracę czy wyłącznie Pracownicy recepcji? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pacę. 

3. Pytanie: 

Czy Pracownicy Ochrony wyznaczeni do przeprowadzania cyklicznych obchodów obiektów mają być 

wyposażenie w system kontroli czasu pracy pracownika typu Active Guard? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania. 

4. Pytanie: 

Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy zapisów dot. zmiany wynagrodzenia na podst. art. 142 ust 

5 uPzp. Zamówienie ma być świadczone przez okres 01.05.2019 — 30.04.2021 (powyżej 12 m-cy) 

miesięcy, zatem do przedmiotowego postępowania Zamawiający musi zastosować wytyczne zawarte 

w przepisie art. 142 ust. 5 Pzp z którego wynika, iż umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy w ściśle określonych przypadkach. 

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień: 

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu 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, tj. zmiany: stawki podatku od towarów i usług, 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, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa 

w ust. 1. 

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie "liczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązków publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

W przypadku zmiany, o której 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. 

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b i c. 

Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

5. Pytanie: 

W imieniu Wykonawcy prosimy o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z 10% na 5%. Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość ZNWU jest zbyt wygórowana i winna 

zostać obniżona, ponieważ Wykonawca przed rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy, zostanie 

najpierw obciążanych karami umownymi za nieprawidłowości w wykonaniu umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści Ogłoszenia  

o zamówieniu. 

6. Pytanie: 

Prosimy o wskazanie Beneficjenta gwarancji, na kogo ma zostać wystawiona gwarancja 

ubezpieczeniowa/bankowa. (wskazany jest Zamawiający i pełnomocnik Zamawiającego). 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Beneficjentem gwarancji w przypadku wadium: 

a) zgodnie z pkt. IX. pkt. 3 ppkt 2) Ogłoszenia o zamówieniu gwarancja wadialna powinna 

wskazywać nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

Beneficjentem gwarancji w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

b) zgodnie z pkt. X. pkt. 3 ppkt 5) lit. a) Ogłoszenia o zamówieniu gwarancja powinna wskazywać 

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego - WCWI), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib. 

Zamawiający potwierdza, iż wyłącznym Beneficjentem gwarancji ma być Zamawiający, tj.  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 

61 - 441 Poznań, woj. wielkopolskie, Polska 
KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 778-10-16-062 

W treści gwarancji nie ma obowiązku wskazywania danych Pełnomocnika Zamawiającego. 

7. Pytanie: 

Prosimy o wskazanie prawidłowych przesłanek utraty wadium, gdyż jest rozbieżność pomiędzy 

zapisem w pkt. 2 e) str. 7 a pkt 6 ppkt 5) i 6) str. 8-9. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W celu usunięcia wątpliwości, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

8. Pytanie: 

Bardzo proszę o informację, jaka firma obsługuje system sygnalizacji pożaru w budynku biurowym nr 

404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, ze obsługę SSP w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 

wykonuje: spółka Mycomm sp.zo.o. z siedzibą w Poznaniu. 

9. Pytanie: 

Zwracamy się do Państwa, na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265) oraz 

zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 

18.09.2014 poz.1232), umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy winna uwzględniać zmianę 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o dodanie do umowy wpisu o zmianie stawki minimalnego wynagrodzenia.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

10. Pytanie: 

W związku z prowadzeniem przez Państwa ogłoszonego przetargu na ochronę Wielkopolskiego 

Centrum Wspierania Inwestycji, zwracam się z prośbą o przesłanie ogłoszenia o zamówieniu, które nie 

zostało załączone do pliku. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że dokumentacja postępowania jest dostępna na stronie:  

https://gjw.pl/przetargi-wcwi/ 

Bezpośredni link do ogłoszenia: https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/ 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści Ogłoszenia o zamówieniu, Pełnomocnik 

Zamawiającego dokonuje stosownej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu na podstawie pkt. XII.2) 

Ogłoszenia o zamówieniu udziela wyjaśnień treści OOZ w sposób następujący: 

1. Zmienia się brzmienie pkt. IX pkt. 3 ppkt. 2) lit. e), które otrzymuje brzmienie: 

„e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające 

oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

− odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

− zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub 

− jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa pkt XXV.1 – 2 OOZ, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów żądanych przez 

Zamawiającego w niniejszym OOZ, innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, pełnomocnictw, nie udzielił Zamawiającemu wyjaśnień lub udzielił je po 

upływie wyznaczonego terminu lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w pkt XXVI.3.2 lit c), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 

2. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia zmienia się §7, który otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 

z wyłączeniem sytuacji opisanych: w § 1 ust. 11 Umowy (zmiana osób wykonujących umowę), w § 2 

https://gjw.pl/przetargi-wcwi/
https://gjw.pl/przetargi-wcwi/
https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/
https://gjw.pl/ochrona-mienia-zp-wcwi-2019-2/
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ust. 6 pkt 7 Umowy (zmiana numeru telefonu), § 11 Umowy (zmiana podmiotu, któremu powierzono 

administrowanie, osób do kontaktu lub ich danych), § 13 ust. 1 Umowy (zmiana danych stron), § 13 

ust. 3 Umowy (zmiana w zakresie warunków ubezpieczenia). 

2.Dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie 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, 

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. 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W przypadku zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca powinien przedstawić 

oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany 

wpływają na koszt wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca 

wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony dokonają stosownej 

zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu zawartego pod rygorem nieważności.” 

 

2. Pozostała treść OOZ nie ulega zmianie. 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w 

treści składanej oferty. 


