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Treść zapytań oraz wyjaśnienia  
dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr NM/ZP.10/15/11/12. na: „Ochronę fizyczną  

i elektroniczną obiektów, osób i mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 
 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 
przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wraz z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia umownego  
o wskaźnik wzrostu rocznej ceny minimalnej? 
MoŜliwość ustalenia w umowie waloryzacji cen, zabezpieczającej wykonawcę przed 
spadkiem wartości pieniądza jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Z przepisu art. 3581 § 2 
k.c. wynika, Ŝe strony mogą zastrzec w umowie, ustalenie wg innego niŜ pieniądz miernika 
wartości wynagrodzenia wykonawcy. Za zgodą z przepisami zamówień publicznych uznaje 
się waloryzację wynagrodzenia wykonawcy tylko w przypadku, jeŜeli klauzula waloryzacyjna 
była umieszczona w treści zawartej umowy, której treść ukształtował zamawiający na etapie 
sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli takiej klauzuli nie będzie, 
zamawiający nie moŜe jej, po zawarciu umowy, wprowadzić. Wynika to z faktu, Ŝe zmiana 
umowy wprowadzająca waloryzację jest niekorzystna dla zamawiającego, powoduje bowiem 
zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zmieniając ofertę wykonawcy i dodatkowo faktu, ze 
potrzebę waloryzacji moŜna było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Wprowadzenia waloryzacji cen po zawarciu umowy traktowane jest 
jako naruszenie przepisów ustawy. Oznacza to, ze brak w umowie klauzuli waloryzacyjnej 
wskazuje wykonawcy konieczność ujęcia ryzyka zmian cen w cenie oferty. Uprzejmie 
prosimy o uwzględnienie poniŜszego zapisu w umowie przed złoŜeniem oferty: Strony 
postanawiają, iŜ w okresie objętym umową cena usługi moŜe ulec zmianie jednorazowo  
w roku kalendarzowym w stosunku do ceny umownej (jw.) uwzględniając średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ustalonych przez 
Główny Urząd Statystyczny (opublikowany w Monitorze Polskim). Prośba nasza 
podyktowana jest ciągłym wzrostem cen wynagrodzeń pracowników, których nie jesteśmy  
w stanie przewidzieć. 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający, zgodnie z rozdz. XIV pkt. 6 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wymaga aby cena oferty była ceną stałą i nie podlegała waloryzacji 
przez cały okres obowiązywania umowy tj. przez okres 24 m-cy. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy? 
Odpowiedz: Tak. Zmiana podwykonawcy jest moŜliwa ale pod warunkiem,  
Ŝe podwykonawca będzie spełniał wszystkie warunki które spełniał podwykonawca 
wykazany w ofercie złoŜonej w przedmiotowym postępowaniu.  
Umowa z podwykonawcą winna zostać przedłoŜona i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
 



Pytanie nr 3: Czy wadium moŜe zostać wniesione przez lidera konsorcjum? 
Odpowiedz: Tak. Lider konsorcjum moŜe wnieść wadium zabezpieczając tym samym ofertę 
konsorcjum. 
 
Pytanie nr 4: Na jakiej postawie Zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał stację 
monitorowania alarmów na terenie miasta Włocławek, skoro zasięgu usług świadczonych 
przez stację monitorowania jest ogólnopolski bez względu na siedzibę stacjonowania stacji? 
W związku z powyŜszym wnosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wykreślenia miasta 
Włocławek. 
Odpowiedz: Zamawiający, zgodnie z rozdz. V pkt. V.I. ppkt. c) specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wymaga od Wykonawców posiadania Stacji Monitorowania 
Alarmów na terenie miasta Włocławka, która winna być wyposaŜona w radiową bazę 
odbiorczą działającą w paśmie strzeŜonym. Spełnienie powyŜszego wymogu jest niezbędne  
w celu zapewnienia kompatybilności systemu i urządzeń zainstalowanych w obiektach 
Zamawiającego, określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Informujemy, iŜ obiekty 
Zamawiającego wyposaŜone są w system „NOKTON POZNAŃ” w skład którego wchodzą 
nadajniki pracujące w przedziale częstotliwości 40-42 MHz. 
 
Pytanie nr 5: Czy wystarczającym będzie jeśli odpis PFRON będzie posiadał jeden członek 
konsorcjum? 
Odpowiedz: Tak, jeśli ten członek konsorcjum będzie stroną w umowie i będzie dokonywał 
rozliczeń z Zamawiającym. 
 
Pytanie nr 6: Czy posiadanie statusu Zakładu Pracy Chronionej jest warunkiem udziału  
w postępowaniu. 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający informuje, iŜ warunki udziału w postępowaniu, określone  
w rozdz. V pkt. V.I. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie obejmują warunku 
posiadania przez Wykonawców statusu Zakładu Pracy Chronionej. 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
 inŜ. Edward Ziemski 
 

 


