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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Warszawa, 12.12.2014 
 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia  
publicznego 

 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-34/12/2014/272/W/MSW 
na „usługi ochroniarskie obiektów Uczelni w Warszawie”, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
 W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
wyjaśnia, co następuje: 

 
Pytanie 1 
 

1. W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
gdzie jedną z wprowadzonych zmian było dodanie w art. 142 ustępu 5 w brzmieniu: 

 „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 pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 
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 

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

 Biorąc pod uwagę 24 miesięczny okres realizacji zamówienia, zwracamy się z prośbą o 
modyfikację wzoru umowy poprzez dodanie klauzuli uwzględniających powyższe zapisy. 
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Odpowiedź 
 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji wzoru umowy dodając 

następujące klauzule: 

1. w przypadku zmian składników cenotwórczych, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie adekwatnie do 

poziomu zmiany cen. 

2. W zakresie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany stawek składki na 

ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga 

przedłożenia szczegółowej kalkulacji przez Wykonawcę oraz podpisania aneksów pomiędzy 

stronami 

 
 
                                                                                                                     Kierownik Zamawiającego 
 

                                                                                                                                                          
………………………………………………………… 

                                                                                                                                                              Magdalena Giedrojć-Juraha 

http://www.chopin.edu.pl/

	Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
	Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-34/12/2014/272/W/MSW na „usługi ochroniarskie obiektów Uczelni w Warszawie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

