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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

 

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług 

kompleksowego sprzątania obiektu Aquaparku oraz terenu zewnętrznego 

Tarnowskich Term Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym”. 

 

W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawców, złożonymi za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o wyjaśnienie treści SIWZ w powołanym postępowaniu, niniejszym 

działając w imieniu Zamawiającego – Tarnowskich Term Spółka z o.o. - na podstawie art. 

38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), udzielam wyjaśnień na następujące zapytania: 

1) Zgodnie z treścią §15 ust. 1 Projektu Umowy, jaka ma zostać zawarta przez 

wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę, Strony zobowiązują się dokonać zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 

Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej  

z następujących okoliczności:  

1)  zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

Jednocześnie, jak wskazano w treści pkt. 4 rozdziału I, Zamówienie będące 

przedmiotem Umowy należy zrealizować w terminie 30 miesięcy począwszy od dnia  

1 grudnia 2019r. 

W dniu 18 września 2019r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1778), 

zgodnie z którym stawki te uległy zasadniczemu wzrostowi odpowiednio do kwoty 

2.600,00 zł miesięcznie oraz do 17,00 zł za godzinę.   
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Mając powyższe na względzie, czy Wykonawca powinien uwzględnić wzrost cen 

minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku od razu na etapie tworzenia oferty i 

skalkulować swoją cenę (w odniesieniu do usług, jakie będą świadczone od dnia  

1 stycznia 2020r.) już zgodnie ze stawkami wskazanymi we wspomnianym 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej 

w 2020 roku -czy też winien skalkulować ofertę mając na względzie przepisy 

obowiązujące w chwili jej składania Zamawiającemu, a dopiero po podpisaniu umowy, 

zgodnie z opisaną w §15 procedurą powinien zawnioskować o zmianę wysokości 

wynagrodzenia w związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia w 

2020 roku? 

Odpowiedź:  

Wykonawca oblicza cenę ofertową przedmiotu zamówienia według własnej kalkulacji, 

uwzględniając zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ),  

w szczególności pkt 14  SIWZ oraz fakt, iż zamówienie będzie realizowane przez okres 

30 miesięcy począwszy od dnia 1 grudnia 2019 roku. Wysokość wynagrodzenia za 

pracę określona w powołanym przez Wykonawcę rozporządzeniu obowiązuje od dnia 

1 stycznia 2020 r. Zamawiający nie jest uprawniony do wskazywania Wykonawcy jaką 

stawkę godzinową ma uwzględnić przy kalkulowaniu ceny oferty.  

2) Zwracamy się z prośbą o uchylenie zapisu SIWZ pkt. 19.6. Zamawiający wymaga, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca o ile są już znane, podał 

nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za realizację kontraktu, w tym również Podwykonawców. 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyłączny kontakt w sprawie wykonywanej 

umowy z koordynatorem wyznaczonym przez Wykonawcę do kontaktu.  

Odpowiedź:  

Przedmiotowy zapis treści SIWZ stanowi odzwierciedlenie obowiązku Zamawiającego 

określonego w art. 36 b ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stąd Zamawiający 

nie wyraża zgody na jego uchylenie. Zgodnie bowiem z treścią powołanego przepisu, 

Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma 

obowiązek zażądać od Wykonawców wskazania tych części zamówienia, których 

realizację zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw firm tych 

podmiotów. W świetle art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w przypadku niniejszego zamówienia, które będzie wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są one już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.  



 

 Tarnowskie Termy Sp. z o.o. 
ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. +48 61 8182 863 / biuro@tarnowskie-
termy.pl www.tarnowskie-termy.pl 

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda I 
Wydział Gospodarczy KRS-0000451393  
Kapitał Zakładowy PLN: 40 223 000,00 
NIP: 7811880346 / REGON: 302211542 

 

Uwzględniając powyższe, adresatem normy prawnej określonej w art. 36b ust. 1 

ustawy  Prawo zamówień publicznych jest Zamawiający, który zobligowany jest żądać 

od Wykonawców wskazania tych części zamówienia, które zrealizowane zostaną  

z udziałem podwykonawców, a także wymagać wskazania nazw firm tych podmiotów. 

 

Przedstawiona wyżej odpowiedź na złożone zapytania zostaje zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego, pod adresem: 

http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/zamowienia-publiczne, 

jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili jej zamieszczenia. 

Przedmiotowe informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej 

traktując je jako ważne i wiążące. 

 

W imieniu Zamawiającego:     

 

/-/ Anita Stellmaszyk 

PREZES ZARZĄDU 
(Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce publikacji: 

1) http://www.tarnowskie-termy.nowybip.pl/zamowienia-publiczne, 

2) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
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