
   

 

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 05.12.2016 
 

 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 
 

 

Dotyczy: postępowania ZP-24/16: ,, Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 

11 w Krakowie”  

 
 

 

Pytanie:   
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 o wartość dodatkowych 

kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, do czego 

zobowiązuje art. 7-11 w/w Ustawy? 

Odpowiedź: 

Jeżeli po dniu 1.01.2017 r., a w czasie trwania umowy, zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia 

minimalnego, podwyższające to wynagrodzenie, to będzie to przesłanka do zmiany umowy, jednakże tylko wtedy, gdy 

wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 

 

Pytanie:   
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. co najmniej „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), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok 2017 dla umów zlecenia ustaloną 

minimalną stawkę godzinową 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 r. (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: 

Badanie, czy Wykonawca przestrzega minimalnych stawek, odbywać się będzie tylko wtedy, gdy powstaną w ogóle 

przesłanki do badania kwestii rażąco niskiej ceny zdefiniowane w art. 90 ust. 1 PZP (tj. gdy powstaną wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, albo gdy wątpliwości takie, zgodnie z art. 90 ust. 1a PZP, będą 

musiały powstać). Jeżeli ogólne przesłanki uruchomienia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie zostaną spełnione 

(tj. Zamawiający nie będzie miał wątpliwości, o których mowa w przepisach), to wówczas procedura ta nie zostanie 

uruchomiona, a kwestia przestrzegania przez Wykonawcę przepisów o minimalnym wynagrodzeniu nie zostanie zbadana 

 

 

Pytanie:   
3) 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) oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej 

(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r.  sprawie wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2017 r. – M.P. nr 934) Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2017r. w 

znanej na dzień składania ofert wysokości, tj. 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: 

Wykonawca ma skalkulować ofertę na odpowiednim poziomie aby zapewnić  mu zadowalający zysk przy realizacji 

minimum stawianego w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiajacego. Zamawiający nie stawia tu żadnych 

wymagań, oprócz ogólnego wymogu przestrzegania przez Wykonawców przepisów prawa. Dopiero jeśli okaże się, ze 

istnieje przesłanka wezwania Wykonawcy do przedstawienia kalkulacji złożonej oferty (udzielenia wyjaśnień w trybie art. 

90), to wykonawca będzie musiał przedstawić taką kalkulację, z której wynikać będzie zachowanie przez Wykonawcę 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeśli natomiast zajdzie przesłanka zmiany umowy z powodu zmiany 

wynagrodzenia minimalnego, to zmiana taka zostanie dokonana w trybie art. 142 ust. 5 pkt. 2 pzp, jeżeli spełnią się 

przewidziane tym przepisem przesłanki. 

 

Pytanie:   
Dotyczy zapisów SIWZ – paragraf 6 ust. 1 d) wzoru umowy. 

Proszę o aktualizację w/w zapisów ponieważ nie uwzględniają one zmiany przepisów ustawy prawo zamówień 

publicznych od 1 września 2016r., zgodnie z którą przepis art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych 

otrzymał następujące brzmienie: „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; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadzi wymagana aktualizacje do umowy 

 

 

 

 



   

 

Pytanie:   
Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli 

stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi 

dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził 

obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, 

iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się 

zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania 

wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego 

koniecznych zmian.  

 Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 

ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego 

łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia 

zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi 

negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia 

zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 projektu umowy poprzez dodanie zapisu : 

" W przypadku zmian, o których mowa w §6 ust.1pkt d), zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia 

wejścia w życie tych zmian”. 

 
Odpowiedź: 

Tak, zamawiający wprowadzi taki zapis do umowy. 

 

Dodatkowo zamawiający informuję, że w związku z konicznością skalkulowania oferty w odniesieniu do czterech ostatnich 

dni grudnia 2016 prosimy o podanie ceny netto i brutto za miesiąc świadczenia usług. Zamawiający dokona odpowiednich 

przeliczeń odnośnie grudnia 2016 zakładając 30 dniową długość miesiąca. Do porównań cenowych będą brane pod 

uwagę ceny brutto za miesiąc świadczenia usług. 

 

Jolanta Zatorska 


