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Zamówień Publicznych                                      Grodzisk Mazowiecki, dn.  09.12.2015

SPSSZ – V /  287 / 2015

                                                                                                  Wg rozdzielnika 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę w zakresie kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz pomocy przy  
obsłudze pacjenta (Nr sprawy SPSSZ/50/U/15).

1.Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne i/lub magazynowe wykonawcy nieodpłat-
nie? Jeśli odpłatnie to prosimy o informację na jakich warunkach wraz z informacją o ewentual-
nej odpłatności za zużyte media oraz o udostępnienie  projektu umowy najmu lub dzierżawy po-
mieszczeń?
Odpowiedź  :  Zamawiający  udostępni  pomieszczenia  socjalne  i/lub  magazynowe 
wykonawcy  odpłatnie;  warunki  określa  załączony  projekt  umowy  najmu  lub 
dzierżawy pomieszczeń.
Wykonawca  będzie  płacił  Zamawiającemu  czynsz  za  najem  wg  stawki  21zł/m2  i 
dodatkowo ryczałt za media: woda 1000m3, ścieki 800m3, energia elektryczna 4000 
kWh).

                                                               WZÓR

UMOWA   NAJMU  NR  ………./2016 

Zawarta w dniu  ……………r.w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
Samodzielnym   Publicznym Specjalistycznym  Szpitalem  Zachodnim im. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim,  ul. Daleka 11,  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000055047, oznaczony numerami: NIP 529-10-04-702, 
REGON   000311639,   reprezentowanym przez:

 Dyrektora  Szpitala Zachodniego                           –    p.…………………………………….     

___________________________________________________________________________

Dyrekcja: tel.(22) 755 91 11, fax: (22) 755 91 09, www.szpitalzachodni.pl, skr. pocztowa 43 
Konto PKO BP S.A.06 1440 1101 0000 0000 0808 1476
REGON: 000311639              NIP 529-10-04-702

http://www.szpitalzachodni.pl/


                                             
zwanym w dalszej części Umowy   „Wynajmującym”. 

 a 
………………………………………………………………………………………………….. 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  Nr KRS ………………………,  Nr 
NIP …………………………,     Nr  REGON  …………………………………………...,    
reprezentowaną  przez:    
………………………………………… -…………………………………..
zwanym w dalszej części Umowy „Najemcą „

§  1
Wynajmujący   oświadcza,  że   jest  użytkownikiem   nieruchomości  położonej 
w  Grodzisku  Mazowieckim,  ul.  Daleka11   i  posiada  zgodę   Zarządu  Powiatu  Grodziskiego, 
Uchwała nr ………………………z dnia ………………………. na wynajem pomieszczeń. 

                                    
§ 2

1. Wynajmujący  oddaje do użytku   Najemcy  pomieszczenia 03, 04, 05, 07, 08,   013, 015, 043, 
044, 046, 055 ,057,  znajdujące się   na  poziomie  -1  budynku     Szpitala   Zachodniego   w 
Grodzisku   Mazowieckim,    ul  Daleka  11   o   łącznej  powierzchni   186,30   m2. Są   to 
pomieszczenia   które   będą   wykorzystywane   przy   realizacji   Umowy  NR 
……………/SPSSZ/2016r. z dnia ………….. roku. 

§  3                                                                                    
 Najemca  nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego podnajmować ani użyczać 
wynajmowanych  pomieszczeń osobom  trzecim.

§ 4                                                                                       
  Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu co miesiąc :                                                1. 
Czynsz   najmu  za 1m2  wynajmowanej  powierzchni   w wysokości – 21,00 złotych 
w tym VAT  według obowiązujących stawek (słownie dwadzieścia jeden złotych w tym VAT 
według obowiązujących stawek)            
 2.  Woda  do czasu zainstalowania  podlicznika   -  ryczałt    za  1000 m3  wody.  

 3. Odprowadzenie ścieków do czasu zainstalowania podlicznika -   ryczałt  za 800 m3   ścieków. 
 4. Energia elektryczna do czasu zainstalowania podlicznika   - ryczałt za  4000 kWh.

                                                                 §  5
1. Strony  zgodnie ustalają, że opłaty wyszczególnione w  § 4  niniejszej umowy Najemca  uiści w 
terminie 14 dni od daty wystawienia  faktury  VAT, na  wskazane konto Wynajmującego. 

2. Po upływie wyznaczonego terminu zapłaty  za każdy dzień zwłoki Wynajmujący będzie 
naliczał odsetki ustawowe i obciążał nimi Najemcę.

                                                                      § 6
Czynsz najmu o którym mowa w § 4 pkt. 1  będzie waloryzowany przez Wynajmującego      po 
upływie  każdego  roku licząc od daty zawarcia  niniejszej  umowy na podstawie    wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny,      lub w każdym 
terminie, gdy znacząco następuje wzrost cen mediów, na który Wynajmujący      nie miał wpływu.
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                                                                         § 7
1. Wyposażenie  pomieszczeń  spoczywa na Najemcy.   
2. Wszelkie adaptacje budowlane lub przebudowa wymagają zgody Wynajmującego. 
3.  Wykonywanie  w wynajmowanym   pomieszczeniu  drobnych  napraw związanych  z  bieżącą 
eksploatacją tych pomieszczeń oraz bieżących remontów obciąża Najemcę.
4.  Do Najemcy będzie należało sprzątanie pomieszczeń i ich zabezpieczenie przed dostępem 
osób trzecich.

                                                                    § 8
1. Najemca zobowiązuje się używać wynajęte pomieszczenie zgodnie z przeznaczeniem         oraz 
przestrzegać  przepisów  prawa  w  zakresie  Polityki  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania 
obowiązującej na terenie Szpitala Zachodniego, instrukcji  p/poż,  bhp, ochrony środowiska 
i ochrony mienia.
2.  Najemcy  przysługiwać  będzie  prawo  do  korzystania  z  urządzeń  i  pomieszczeń  ogólnego 
użytku.   
3.   Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu dozoru dot. całego budynku.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wynajmowanych pomieszczeń i 
ich stanu technicznego.
5.  Najemca  zobowiązany  jest  z  chwilą  opuszczenia  lokalu  pozostawić  go  w  stanie  nie 
pogorszonym.

§  9
Umowa zostaje zawarta na okres …. miesięcy  z mocą obowiązującą  od dnia  ……………r  
                                                                        

§ 10
1.Wynajmującemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  bez  zachowania  terminu 
wypowiedzenia jeżeli Najemca  będzie zalegał z czynszem co najmniej dwa miesiące płatności, 
lub naruszył rażąco inne postanowienia umowy.
2.Niniejsza  umowa  ulega  rozwiązaniu  w  przypadku  wygaśnięcia  umowy  w  zakresie 
kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz pomocy  przy obsłudze pacjenta.  
   

  §  11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu  cywilnego.

       §  12
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, 
pod rygorem nieważności.

      §  13
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych ne-
gocjacji. 
2. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy zostaną poddane pod rozstrzy-
gnięcie   sądowi  właściwemu dla siedziby Wynajmującego.

      §  14
1. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej      
  ze Stron.
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     NAJEMCA:                                                                               WYNAJMUJĄCY:
                                                                    

1. Prosimy o informacje które pomieszczenia będą przekazane wykonawcy do realizacji usługi 
wraz wyszczególnieniem ich powierzchni w m2?

Odpowiedź : Poniżej, Zamawiający podaje prawidłowy wykaz z pomieszczeniami pod wyna-
jem.

Pomieszczenia do użytkowania przez firmę porządkową:  Ilość pokoi  m2 
1. Pomieszczenie Nr 3            1                     10,0    
2. Pomieszczenie Nr 4            1                     10,1    
3. Pomieszczenie Nr 5            1                     20,2    
4. Pomieszczenie Nr 7             1                       2,8    
5. Pomieszczenie Nr 8             1                     30,1    
6. Pomieszczenie Nr 13            1                  30,0
7. Pomieszczenie Nr 15            1                    6,5
6. Pomieszczenie Nr 43             1                     27,2    
7. Pomieszczenie Nr 44             1                       6,7    
8. Pomieszczenie Nr 46                       1                    19,4 

Pomieszczenie Nr 55                       1                  9,0
Pomieszczenie Nr 57                       1               14,3

Pomieszczenia do wydzierżawienia       186,30    
1 Korytarz Nr 1                  21,0    
2 Korytarz Nr 9                  18,8    
3 Korytarz Nr 30                  81,0    
4 Korytarz Nr 29                    7,7    
Powierzchnie użytkowane nieodpłatnie       128,50    
Razem:                314,80    

2. Czy pomieszczenia, które będą  wydzierżawione Wykonawcy w związku z realizacją  przed-
miotu zamówienia odpowiadają  przepisom prawa, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, 
p.poż., uwzględniają  potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomiesz-
czeń zgodnie z wymaganiami dostępności do nich?

Odpowiedź : TAK, odpowiadają.
3. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie czynności są czynności pomocnicze przy pacjen-

cie?
Odpowiedź : TAK.
5.Jeżeli w zakresie czynności są czynności pomocnicze przy pacjencie prosimy o jednoznaczne 
określenie/nazwanie czynności w jakich ma uczestniczyć personel Wykonawcy.
Odpowiedź : Według SIWZ – str. 36 – Wykaz czynności personelu pomocniczego przy ob-
słudze pacjenta.
6.Czy w usługach transportu wewnętrznego występują czynności pomocnicze przy pacjencie?
Odpowiedź : Według potrzeb.
7.Prosimy o informację jaki jest udział procentowy niżej wymienionych czynności  w
   wartości zamówienia: 

a) kompleksowa usługa sprzątania i dezynfekcji szpitala, 
b) usługi pomocnicze tj.  opiekuńczo – pielęgnacyjne i higieniczne przy pacjentach
c) transport wewnątrzszpitalny. 

Odpowiedź : Wyliczony udział procentowy na podstawie formularza cenowego z poprzed-
niej umowy tj. 2013 roku.
a)kompleksowa usługa sprzątania i dezynfekcji szpitala -  26.219,33    -    15,53%
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b)usługi pomocnicze                                                             - 100.287,50   -    59,37%
c)transport wewnątrzszpitalny                                           -   42.400,05     -    25,10%

8.Wnoszę  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  poprzez 
przesądzenie,  czy  przedmiotem zamówienia  jest  kompleksowa usługa  utrzymania  czystości  w 
obiektach Zamawiającego, w skład, której obok usług porządkowych wchodzą usługi pomocowe 
oraz transportu wewnętrznego. 
W przypadku gdyby Zamawiający nie kontraktował usług kompleksowych, prosimy o określenie 
zakresu  rzeczowego  poszczególnych  usług,  tak  aby  wszyscy  wykonawcy  ubiegający  się  o 
zamówienie mogli złożyć oferty porównywalne.
Określenie  przez  Zamawiającego  charakteru  zamówienia  determinuje  dokonanie  przez 
wykonawców podatkowej  klasyfikacji  usług wchodzących  w zakres  składanej  oferty  cenowej. 
Dokonanie  prawidłowej  oceny  podatkowej  jest  obowiązkiem  wykonawców,  ale  aby  moc 
odpowiedzialnie  ją  zrealizować,  musi  znać  precyzyjny  opis  przedmiotu  zamówienia,  w  tym 
określenie  przez  Zamawiającego  charakteru  zamówienia  -  kompleksowego  lub  pakietu 
niekompatybilnych czynności.
Odpowiedź : Według SIWZ – str. 1 „Na usługę w zakresie kompleksowego sprzątania, 
transportu wewnętrznego oraz pomocy przy obsłudze pacjenta w Szpitalu Zachodnim w 
Grodzisku Mazowieckim.” Zakres rzeczowy usług określony jest w rozdz. II SIWZ – opis 
przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym.

Dot. przejęcia pracowników w trybie art. 23 ‘ KP
9.Czy wraz z przejęciem usługi wykonawca przejmie pracowników w trybie art. 23’ KP? Jeżeli 
tak, to prosimy o odpowiedź na następujące pytania.
Odpowiedź : NIE dotyczy.
10.Prosimy o informację czy do oferty należy dołączyć karty charakterystyki także dla środków 
myjących/konserwujących zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami?
Odpowiedź : TAK.
11.Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści ręczniki papierowe o stopniu białości powyżej 
70%?
Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza.
12.Zamawiający opisując w poszczególnych punktach rodzaje środków jakich oczekuje od Wy-
konawcy podaje wymagane produkty opisując je w liczbie mnogiej np. „środki do dezynfekcji 
małych powierzchni(…)” prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga  po jednym środku 
w zależności od jego rodzaju dostosowanym do wykonywanej pracy?
Odpowiedź  :  Zmawiający  wymaga  po  jednym  środku  w  zależności  od  jego  rodzaju 
dostosowanym do wykonywanej pracy.
13.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewniał środki dezynfekcyjne do rąk zawierające 
75%etanolu i 2 substancje aktywne. Prosimy o informację czy Wykonawca ma zapewnić jeden 
czy dwa preparaty do dezynfekcji rąk? Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu ( i poprawę 
omyłki  pisarskiej) dotyczącego zawartości etanoli  i  dopuszczenie stężenia nie mniejszego niż 
75%. Jest to związane z tym, że zgodnie z nowymi ulotkami  preparat opisany w SIWZ ma pon-
da 75% etanolu w swoim składzie.
Odpowiedź : Wykonawca ma zapewnić jeden preparat do dezynfekcji rąk. Zamawiający 
dopuszcza stężenie etanolu nie mniejsze niż 75%.
14.Zamawiający wymaga Zgłoszenia do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach dla 
produktów rejestrowanych jako kosmetyki. W związku ze zmianą przepisów zgłoszenie do Kra-
jowego Informowania o Kosmetykach ( KSIoK) nie jest już dokumentem obowiązującym. Obec-
nie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
produktów kosmetycznych Dz.U. L 342 z 22.12.2009 preparaty będące kosmetykami posiadają 
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zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP. W 
związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zgłoszenie do CPNP.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zgłoszenie do CPNP.
15.Zamawiający wymaga, aby środki do mycia i dezynfekcji były kompatybilne ze sobą. Prosi-
my o wyjaśnienie, czy pod pojęciem kompatybilności Zamawiający rozumie środki od jednego 
producenta?
Odpowiedź : Tak, pod pojęciem kompatybilności Zamawiający rozumie środki do rąk od 
jednego producenta.
16.Zamawiający oprócz środków do mycia i dezynfekcji rąk (o których mowa w pytaniu wyżej) 
wymaga zapewnienia także mydła w płynie. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza 
mydło w płynie, które jest stosowane socjalnego mycia rąk i może być od innego producenta niż 
preparat do dezynfekcji rąk? Jest to związane z tym, że producent środków do mycia i dezynfek-
cji higienicznej i chirurgicznej rąk opisanych w SIWZ nie ma w swojej ofercie mydeł toaleto-
wych, które są wymagane przez Zamawiającego.
Odpowiedź :  Nie,  Zamawiający nie dopuszcza mydła w płynie,  które jest  stosowane do 
socjalnego mycia rąk.
17.Zamawiający podał, że posiada m.in. dozowniki na  mydło dezynfekcyjne. Prosimy o wyja-
śnienie czy pod pojęciem mydło dezynfekcyjne Zamawiający rozumie preparat do higienicznego 
i chirurgicznego mycia rąk, który jest kompatybilny ze wskazanymi preparatami do dezynfekcji 
rąk? Jeżeli nie, prosimy o doprecyzowanie jakiego preparatu oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający pod pojęciem mydło dezynfekcyjne rozumie preparat do 
higienicznego  i  chirurgicznego  mycia  rąk,  który  jest  kompatybilny  ze  wskazanymi 
preparatami do dezynfekcji rąk.
18.Prosimy o doprecyzowanie na czym polega konserwacja zieleni w klombach?
Odpowiedź  :  Konserwacja  zieleni  polega  m.in.  na:  pieleniu  chwastów,  przycinaniu 
odpowiednimi narzędziami roślin, opryskiwaniu środkami chroniącymi przed chorobami i 
szkodnikami, uzupełnianiem ziemi i kory w klombach, itp.
19.Prosimy o informację czy Wykonawca zapewnia środek do dezynfekcji promienników lamp 
bakteriobójczych. Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści do tej czynności skażony alkohol?
Odpowiedź  :  Wykonawca  zapewnia  środek  do  dezynfekcji  promienników  lamp 
bakteriobójczych. Zamawiający dopuści do tej czynności skażony alkohol.
20.Zamawiający w części „Zadaniowy zakres czynności objętych umową”, podał dni tygodnia w 
jakich mają być wykonywane czynności w poszczególnych pomieszczeniach. W związku z tym 
prosimy  o  doprecyzowanie  czy  Wykonawca  ma  sam określić  częstotliwość  wykonywanych 
prac? Czy Zamawiający sam wskaże wymaganą częstotliwość?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
21.Prosimy o wyjaśnienie czy podana w SIWZ częstotliwość wykonywanych prac jest częstotli-
wością minimalną?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
22. § 2 ust. 4 projektu umowy - rozdz. III SIWZ

      Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 2 ust. 4 projektu umowy, poprzez dookreślenie 
zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w tre-
ści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, aby „runowa zawarta na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług;
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 usta-
wy z dnia 10 października 2001 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 wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 
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142 ust. 5).
W świetle powyższego przepisu Zamawiający jest zobligowany - w interesie obu stron sto-

sunku prawnego - do zawarcia w umowie klauzuli waloryzacyjnej i określenia zasad jej stosowa-
nia. Oznacza to, że Zamawiający jest obowiązany do ustalenia reguł, według których dokonywa-
na będzie zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

Należy podkreślić, że ustawodawca celowo nie podał w art. 142 ust 5 ustawy Pzp dokładnej 
treści postanowień dotyczących zasad wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagro-
dzenia,  ponieważ Zamawiający ma prawo i  obowiązek samodzielnie  określać treść i  poziom 
szczegółowości  powyższych zasad.  W wyroku Krajowej  Izby Odwoławczej  z dnia 16 marca 
2015 roku w sprawie o sygn. akt: KIO 413/15 Izba orzekła, że „ze względu na konieczność za-
pewnienia stabilności stosunków gospodarczych przyjąć należy, że owe zasady powinny precy-
zować kwestię waloryzacji wynagrodzenia na tyle, żeby w toku realizacji umowy strony nie to-
czyły sporów w tym zakresie, bądź dopiero wówczas rzeczywiście ustalały stosowne zasady.”

Podkreślić należy, że terminy wejścia w życie i zakres zmiany wynagrodzenia przewidziany w 
art. 142 ust. 5 ustawy Pzp winny być uzależnione od treści i daty wejścia w życie nowych przepi-
sów prawa i nie powinny być zależne od woli jednej ze stron stosunku prawnego - wyłącza to bo-
wiem automatyzm waloryzacji i cel art. 142 ust. 5 Pzp. Cel art. 142 ust. 5 Pzp wyraża zapewnieniu 
obu stronom umowy pewności,  iż  w razie  zaistnienia  zewnętrznego zdarzenia  w tym przepisie 
wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. W ten sposób zapewniona jest stabil-
ność finansów zamawiającego, a z drugiej strony wykonawca ma gwarancję uwzględnienia jego 
słusznych interesów. Stąd obowiązek zawarcia w SIWZ automatycznych mechanizmów dostosowy-
wania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków, przy zapewnieniu zamawiającemu 
bezpieczeństwa prawnego i koniecznej wiedzy.
Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 
142 ust. 5 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 nic mamy do czynienia  z niedozwolonymi  negocjacjami między stronami umowy. 
Brak jest obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowa-
nie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.
Z powyższych względów nieprawidłowe (naruszające art. 142 ust. 5 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp) są 
poniższe postanowienia zawarte § 2 ust. 4 projektu umowy odniesie do waloryzacji wynagrodzenia 
wykonawcy:

" Wynagrodzenie określone w pkt. 2 może:

- ulec zwiększeniu w przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwiększenie wyna-
grodzenia może nastąpić po przedłożeniu Zamawiającemu ilości osób zatrudnionych do świadcze-
nia usługi na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem i wyłącznie w zakresie zwiększonego 
wynagrodzenia tych osób."
Wnosimy o wprowadzenie poniższych zapisów zgodnych z PZP, do § 2 ust. 4 projektu umo-
wy:
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 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 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, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia.
5.W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
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o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo po-
nieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodze-
nia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6.Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagro-
dzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych 
kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 3 litera b) i c)
Odpowiedź :  Zamawiający udzielił odpowiedzi w wyjaśnieniach z dnia 04.12.2015 r. SPSSZ – V / 
283  / 2015

                                                                                    …………………………
                                                                                                                                   podpis 
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