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                                                                             Warszawa, dnia 24.09.2020 r. 

 
                                                                                                             

WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU  

NUMER POSTĘPOWANIA: WP/143/2020 

 
Zamawiający  - 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż w postępowaniu na Usługę 

całodobowej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia Warsztatów Technicznych 2. RBLog 

w Pilawie przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) wpłynęły wnioski 

o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu następującej treści:  

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1 

W związku z pozostawieniem w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia ponad wymiar etatu 

(odpowiedź z dnia 18.09.2020r.) czyli dopuszczonymi umowami zlecenie, proszę  

o informację czy w związku z przyjęciem przez rząd planowanego pełnego oskładkowania 

wszystkich umów zlecenia (Zmiany miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2021 roku) 

Zamawiający dopuści waloryzację wynagrodzenia wypracowanego w ramach umów zleceń? 

Na tym etapie trudno określić Wykonawcom, czy projekt, który budzi kontrowersje wejdzie 

w życie i na etapie kalkulacji ceny musi oszacować wartość wynagrodzenia na cały termin 

realizacji umowy (12 mscy) żeby kontrakt nie stał się nie opłacalny dla Wykonawców w 

związku ze zmianami, które na tym etapie nie są znane i na które Wykonawcy nie mają 

wpływu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. Zamawiający informuje, 

iż nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w trakcie trwania umowy. 

 

Pytanie nr 2 

W związku z odpowiedzią nr 15 z dnia 18.09.2020r. proszę o informację czy Zamawiający 

wyposaży pracowników w alkomat. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż alkomat znajduje się na wyposażeniu Warsztatów 

Technicznych Pilawa. 
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Wniosek nr 2 

Uprzejmie proszę o udzielnie odpowiedzi  

Pytanie nr 1 

Czy każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony świadczona na rzecz Zamawiającego 

winna być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 2 

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, 

Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia  

w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego 

samego pracownika 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozostawia w gestii Wykonawcy dodatkową formę 

zatrudnienia pracowników (ponad wymiar etatu). 

 

Pytanie nr 3 

W związku z określonym terminem realizacji usługi obejmującym dwanaście miesięcy 2021 

roku, wnoszę o wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten okres. Biorąc pod 

uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w związku ze zmianą wynagrodzeń, 

wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć jakie zmiany od stycznia 2021 roku 

w zakresie płac nastąpią. Wniosek o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny 

(mimo że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), iż oferta jest składana w sierpniu, 

gdzie wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów, informacji w zakresie zmiany 

wynagrodzeń przewidzianych na rok 2021.   

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w związku z przyjęciem przez Rząd RP 

Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Wykonawca winien w cenie swej oferty 

skalkulować koszty pracy na 2021 r. w znanej już na dzień składania ofert nowej wysokości. 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w trakcie trwania umowy. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki  

i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO.  
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy. Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu (wzór umowy) zawiera odpowiednie 

zapisy dot. RODO. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaakceptuje pracowników, którzy spełniają 

wymagania określone w warunkach zamówienia oraz we wzorze umowy. 

 

Pytanie nr 6 

Proszę o informację, czy wykonawca składając ofertę w września 2020r. (biorąc pod uwagę, 

iż termin realizacji umowy rozpoczyna się 27.12.2020r.) ma uwzględnić w cenie oferty koszty 

minimalnego wynagrodzenia o pracę, minimalnej stawki godzinowej na dzień składania ofert, 

czy ma w cenie oferty uwzględnić minimalne wynagrodzenie na 2021r.? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien w cenie oferty skalkulować 

koszty pracy na 2021 r. 

 

Pytanie nr 7 

Wnoszę o modyfikację par.1 ust.4 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,,(…) oraz do podjęcia działań 

prewencyjnych mających na celu uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych na 

teren ochranianego kompleksu’’. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 8 

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.7 pkt. 1,3,4 i ust.8 pkt.2, par.5 ust.1 pkt.1 Umowy,  

w zakresie: ,,podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu (…)’’. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 
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Pytanie nr 9 

Wnoszę o modyfikację par.12 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca ponosi 

odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu zawinionego niewykonania lub 

zawinionego nienależytego wykonania umowy, które było następstwem zawinionego 

niewykonania lub zawinionego nienależytego wykonania zobowiązań (…)’’. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Wniosek nr 3 

dotyczy par 5 ust 2 ww. wzoru umowy :                                                           . 

"2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 

za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

zawartych w umowie, w tym również za szkody powstałe w wyniku działania bądź zaniechania 

pracowników Wykonawcy. Wykonawca rekompensuje wysokość zaistniałej szkody w całości.                                                           

.W naszej ocenie niemożliwym jest przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności na 

zasadzie ryzyka, w tym np. również za działania i zaniechania Zamawiającego lub osób 

trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności czy też za szkody powstałe 

w ochranianym mieniu na skutek okoliczności spowodowanych siłą wyższą (tj. za zdarzenia, 

których nie można było przewidzieć, uniknąć ani zwyczajnymi środkami przed nim się 

zabezpieczyć nawet przy dołożeniu największej staranności) zwłaszcza, że przytoczone 

powyżej postanowienie Załącznika nr 1 do SIWZ nie przewiduje jakichkolwiek okoliczności 

egzoneracyjnych, czyniąc odpowiedzialność Wykonawcy jako absolutną.                                                                               

Należy mieć na uwadze, że istotą zasady ryzyka jest przypisywanie z góry sprawcy 

odpowiedzialności za doznane przez poszkodowanego szkody, co pozostaje  

w sprzeczności z charakterem usług polegających na ochronie osób i mienia. Przyjęcie  

w zaistniałym stanie faktycznym odpowiedzialności wykonawcy na zasadzie ryzyka 

prowadziłaby bowiem do wniosku, że nawet należyte świadczenie usług ochrony osób  

i mienia naraża Wykonawcę na odpowiedzialność za powstałe w ochranianym mieniu szkody. 

W ocenie (…) wprowadzenie zasady winy jako zasady odpowiedzialności Wykonawcy 

świadczącego przedmiotowe usługi jest wystarczającym zapewnieniem prawidłowego 

wykonywania przedmiotu umowy.                                          . 

Ponadto należy podkreślić, że w świetle art. 430 Kodeksu cywilnego, kto na własny rachunek 

powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego 

kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za 
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szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności, stąd też 

Wykonawca w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie ponosił 

odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie czynności 

wchodzących w zakres umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż  pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez 

zmian. 

 

Wniosek nr 4 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi: 

Pytanie nr 1 

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.3 Umowy, w zakresie: ,,nie później niż 3 dni robocze przed 

rozpoczęciem realizacji (…)’’.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 

W jakim celu Zamawiający wymaga od wykonawcy kserokopii umowy o pracę – par.3 ust.3 

Umowy? czy nie wystarczy oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich pracowników na umowę 

o pracę? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący 

zamówienie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Złożenie kserokopii umów 

potwierdza spełnienie tego warunku. 

 

Pytanie nr 3 

Wnoszę o modyfikacje par.5 ust.1 pkt.5 Umowy, w zakresie: ,,(…) z wyjątkiem danych  

i informacji, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy 

ujawnienia ww. danych zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie  

i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy wiąże Wykonawcę 12 

miesięcy po zakończeniu Umowy’’. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 
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Pytanie nr 4 

Wnoszę o wykreślenie w par.5 ust.2 oraz w par.10 ust.2 Umowy, słowa ,,pełną’’.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 5 

Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą  

z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 6 

Wnoszę o modyfikację par.10 ust.1 umowy, w zakresie: ,,z tytułu zawinionego niewykonania 

lub zawinionego nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługują kary 

umowne’’ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 7 

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.10 Umowy, co najmniej o 50% ze względu na ich 

wygórowaną wysokość. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej 

pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była 

możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również 

dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować 

umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może 

także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego 

Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, 

zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt 

wysokie kary umowne, z jakimi mamy doczynienia w tym przypadku, w połączeniu  

z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez 
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zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale 

być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara 

umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, 

wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do 

zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 8 

Wnoszę o modyfikację par.10 Umowy, w zakresie: ,,(…)zawinionego niewykonania lub 

zawinionego nienależytego wykonania (…)’’ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 9 

Wnoszę o wykreślenie par. 10 ust.3,4 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana 

zapisu wynika z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. 

Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 

wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał, jako 

ostatni, o ile zdarzenie, w związku, z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 10 

Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, limitu kar umownych możliwych do nałożenia 

na wykonawcę. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 11 

Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do 

wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. 

Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 12 

Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: ,,każda ze stron może rozwiązać umowę 

za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia’’. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 13 

Wnoszę o modyfikację par.11 ust.4 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą 

umówionego wynagrodzenia’’ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 14 

Wnoszę o modyfikację par.11 ust.1 lit.d Umowy, w zakresie: ,,w razie rażącego naruszenia 

przez wykonawcę postanowień niniejszej umowy bądź w razie rażącego zawinionego 

nienależytego wykonania umowy’’ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 
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Pytanie nr 15 

Wnoszę o modyfikację par.11 ust.3 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,,nie przedstawienia polisy, o 

której mowa w par.5 ust.3, pomimo uprzedniego wezwania wykonawcy do jej przedłożenia w 

terminie nie krótszym niż 5 dni ‘’ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Pytanie nr 16 

Wnoszę o wprowadzenie do par.14 Umowy, zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez ustawę 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego 

Wykonawcy i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. 

 

Wniosek nr 5 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania do warunków przetargu  na 

podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  w postępowaniu pod 

nazwą: „ usługa całodobowej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia Warsztatów 

Technicznych 2. RBLog w Pilawie przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną 

(SUFO) „ 

Pytanie nr 1 

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by każda roboczogodzina była 

wypracowana na umowę o pracę? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza by pracownicy poza wypracowaniem 

norm wynikających ze stosunku o pracę  wypracowali  dodatkowe godzin w ramach umowy 

cywilnoprawnej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący 

zamówienie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dodatkowe formy zatrudnienia 

leżą w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga by Wykonawca w ramach umowy 

monitorował sygnały alarmowe za pomocą swojej stacji monitorowania?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o udostępnienie umowy użyczenia lokalów oraz określenia kosztów jakie będzie 

ponosił Wykonawca w związku z użyczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wzór umowy użyczenia został zamieszczony na 

stronie Zamawiającego w dniu 18.09.2020r. Wykonawca nie ponosi kosztów użyczenia 

lokali. 

Pytanie nr 5 

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza by usługa była realizowana przez osoby 

niepełnosprawne.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaakceptuje pracowników, którzy spełniają 

wymagania określone w warunkach zamówienia oraz we wzorze umowy. 

 

Wniosek nr 6 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania do warunków przetargu  na 

podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 131b ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  w postępowaniu pod 

nazwą: „ usługa całodobowej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia Warsztatów 
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Technicznych 2. RBLog w Pilawie przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną 

(SUFO) „ 

 

Pytanie nr 1 

Czy w związku z przyjęciem przez Rząd RP Rozporządzenia w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  

w 2021 r; Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2021 r.  

w znanej już na dzień składania ofert nowej wysokości, tj. min. 2 800,00 zł na umowę  

o pracę oraz min. 18,30 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,  począwszy od dnia wejścia w życie powyższych 

zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien w cenie oferty skalkulować 

koszty pracy na 2021 r. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia  

w trakcie trwania umowy. 

 

      Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień, nie dokonuje zmiany 

treści Warunków Przetargu oraz pozostawia termin składania ofert bez zmian tj. 

30.09.2020 r. godz. 08:00. 

 

 

KOMENDANT 

z up. KIEROWNIK 

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

/-/ Grzegorz CIESZKOWSKI 

 


