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Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje,  
że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

Zadanie nr 1: Ochrona osób i mienia na terenie Regionalnego Centrum 
Promocji Gospodarczej przy ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych; 
Zadanie nr 2: Ochrona osób i mienia na terenie Centrum Badań i 

Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie -Zdroju 
przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno- Zdrój. 

ZP/SZP/1/2015 
wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

 
 
 Zapytanie 1.   Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o 
wyjaśnienie następujących zapisów SIWZ w postępowaniu:  
 
-proszę o wprowadzenie do treści umowy lub SIWZ postanowień o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należytego 
wykonawcy w przypadku zmian w przepisach, o których mowa w art. 142 
ust. 5 ustawy PZP. Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie w 
dniu 19 października 2014r.” Umowa 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 prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 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 wykonania 
zamówienia przez wykonawcę.  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Ogłoszenia w wyżej wskazanym 
zakresie. Tym samym wprowadza modyfikację Ogłoszenia oraz wzoru 
umowy w następujący sposób:  

- Pkt 15.6 lit. „c” Ogłoszenia w brzmieniu: 
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„w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (z 
wyjątkiem waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy)”  
 
Zastępuje brzmieniem:  
„w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy”  
 
 
- Pkt 15.6 lit. „g” Ogłoszenia w brzmieniu:  
 
„w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie 
jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy”  
 
wykreśla z treści Ogłoszenia;  
 
- paragraf 9 ust. 4 lit. „b” wzorów umów (Zał. 7A i 7B) w brzmieniu:  
 
„zmiany umowne w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy”  
 
Zastępuje brzmieniem:  
 
„zmiany umowne w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy”  
 
- paragraf 9 ust. 4 lit. „f” wzorów umów (Zal. 7A i 7B) w brzmieniu:   
 
„zmiany spowodowane zmianą stawki podatku VAT- wówczas wynagrodzenie 
brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie 
ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto 
umowy” 
 
zastępuje brzmieniem: 
„zmiany spowodowane zmianą stawki podatku VAT” 
 
- do paragrafu 9 ust. 4 wzorów umów (Zał. 7 A i 7B) dodaje lit. „h” o 
następującym brzmieniu:  
„Zamawiający przewiduje odpowiednią waloryzację wynagrodzenia 
Wykonawcy w sytuacjach:  
- stawki podatku od towarów i usług,  
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za prace,  
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- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne”; 

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

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu oraz wzorów umów pozostają bez 
zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Ogłoszenia o 
zamówieniu. 

 

 

        

 


