
PAÑSTWOWA GALERIA SZTUKI 

 81-720 SOPOT, PLAC  ZDROJOWY 2, tel.: (+48 58) 551 06 21, fax: (+48 58) 551 32 62 
PL NIP 585-122-00-52, REGON 000277167 
 

              Sopot, dnia 06.06.2018  r. 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 

138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę 

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach 

Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu 

Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także 

samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w 

Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, znak:  PGS-US/01/2018 

 

 

Działając na podstawie pkt VI.2 Ogłoszenia, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 

zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę, udziela następujących 

wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia. 

l.p. Pytanie Wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego 

1. 1. W związku z termin realizacji zamówienia 

wynoszącym 12 miesięcy wnoszę o 

wprowadzenie do  Umowy w par. 15 poniższych 

zapisów precyzyjnie określających następujące 

zmiany: 

 

1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo 

dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy 

Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze 

zmian przepisów, tj. zmiany: 

1)        stawki podatku od towarów i usług, 

2)        wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 roku o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

3)        zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 

 

2.         Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem 

wejścia w życie zmian przepisów, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1) - 3).  

3.         W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 

1 pkt 1) powyżej, wartość netto wynagrodzenia 

Zamawiający dokonuje zmiany 

treści §15 ust. 2 wzoru umowy 

w następującym zakresie: 

2. Istotne zmiany zawartej 

umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru 

wykonawcy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji umowy 

2) wynagrodzenia wykonawcy 

w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT, w takim 

przypadku wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy 

(tj. bez podatku od towarów i 

usług) nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość 

brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona z 

uwzględnieniem stawki 

podatku od towarów i usług, 

wynikającej ze zmienionych 

przepisów 

3) wynagrodzenia wykonawcy 



Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z 

uwzględnieniem stawki podatku od towarów i 

usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

4.         W przypadku zmiany, o której mowa w ust 

1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone w zakresie: 

1) wartości, o jaką wzrosną całkowite koszty 

wykonania Umowy ponoszone przez 

Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, 

części zamówienia,  do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego obowiązującej po zmianie 

przepisów lub jej odpowiedniej części, w 

przypadku osób zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat  

2) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia 

przysługującego odpowiednio przyjmującym 

zlecenie lub świadczącym usługi biorącym udział 

w realizacji części zamówienia pozostałej do 

wykonania do wysokości minimalnej stawki 

godzinowej;  

3) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia 

przysługującego pracownikom biorącym udział w 

realizacji części zamówienia pozostałej do 

wykonania o wysokość dodatku do 

wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 

5.         W przypadku zmiany, o której mowa w ust 

1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną 

całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone 

przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu 

kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej 

umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę 

zamówienia publicznego z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

wynikających z konieczności odprowadzenia 

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób 

zatrudnionych na umowę o pracę lub na 

podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej 

przez wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a 

biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, 

części zamówienia  przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób. 

w przypadku zmiany stawki 

minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki 

godzinowej 

4) zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy w przypadku 

zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

5) warunków płatności, 

5) podwykonawstwa za 

uprzednią zgodą 

zamawiającego: 

 a) powierzenia 

podwykonawcom innej 

części zamówienia niż 

wskazana w ofercie     

wykonawcy, lub nie 

wskazanej w ofercie 

wykonawcy 

  b) zmiany podwykonawcy na 

etapie realizacji zamówienia, 

6) sposobu wykonywania 

usługi, jeśli zmiana taka nie 

spowoduje konieczności 

zmiany wynagrodzenia i nie 

będzie wykraczała poza 

zakres przedmiotu 

zamówienia określony w 

SIWZ 

 



6.         W przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o 

wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 

pkt 2) i 3). Aneks, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, powinien być zawarty przez Strony w 

terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu 

powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, 

przed wejściem w życie zmian, o których mowa 

w ust 1 pkt 2) i 3). 

 

2. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

pracowników na umowę zlecenie w przypadku 

nagłych i niespodziewanych nieobecności, 

pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, 

wynikających z przyczyn losowych ( np. 

zwolnienia lekarskie, urlop na 

żądanie).Konieczność zachowania wymogu 

zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w 

sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych 

do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie 

jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym 

okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. 

Zatrudnienie na umowę o prace poprzedzane jest 

spełnieniem szeregu wymagań m.in. wykonaniem 

i dostarczeniem badań lekarskich  z zakresu 

medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w 

sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga 

dodatkowego czasu. W związku z powyższym 

wnosimy jak na wstępie. 

Zamawiający podtrzymuje 

zapisy Ogłoszenia oraz wzoru 

umowy. Zob. wyjaśnienia z 

dnia 30.05.2018 r. 

3. Czy Zamawiający udostępni załączniki w wersji 

edytowalnej, co zdecydowanie ułatwi 

Wykonawcom złożenie rzetelnej oferty? 

 

Załączniki w wersji 

edytowalnej zamieszczono na 

stronie interentowej 

Zamawiającego (BIP) 

4. 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? 

 

Zamawiający wymaga 

zatrudnienia w ramach umowy 

o pracę pracowników 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia w wymiarze 

godzinowym określonym we 

wzorze umowy. 

5. Czy Zamawiający w sytuacji zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o wzrost 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwzględni 

również możliwość waloryzacji pochodnych 

wynagrodzenia, takich jak składki ZUS, zasiłki 

Zamawiający dopuszcza 

zmiany w zakresie określonym 

w pytaniu. Zob. pkt 1. 



chorobowe oraz zastępstwa urlopowe? 

Pracodawca winien odprowadzać min. składki do 

ZUS liczone od poziomu wynagrodzenia 

pracownika. Przy wzroście minimalnej płacy 

wzrasta podstawa do wyliczenia składek np. ZUS, 

tym samym również pochodne wynagrodzenia 

ulegają wzrostowi. Pragniemy zwrócić uwagę na 

konieczność uwzględnienia tego czynnika w 

kosztach zamówienia, ponieważ są one ponoszone 

przez wykonawcę, a brak waloryzacji tego 

elementu kosztowego może narazić wykonawcę 

na straty finansowe. W sytuacji rezygnacji z tego 

elementu wyliczenia waloryzacyjnego, wnoszę o 

wprowadzenie do umowy zapisu, że wykonawca 

na czas urlopu wypoczynkowego pracownika 

dopuszcza zastępowanie personelu dedykowanego 

do obsługi obiektu, innymi słowy okresowo 

Zamawiający dopuszcza do obniżenia warunku 

wymaganej liczby osób do obsługi obiektu.  

 

6. Wnoszę o wprowadzenie do par.11 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’’ 

Zamawiający podtrzymuje 

zapisy wzoru umowy. W 

szczególności tego rodzaju 

wnioskowany zapis 

powodowałby, że co najmniej 

raz tolerowana byłaby sytuacja, 

w której pracownik ochrony 

świadczyłby pracę w stanie po 

spożyciu alkoholu.  

7. Wnoszę o modyfikację par.11 ust.1 pkt 2  

Umowy, w zakresie: ,,(…) zawinionego 

niewykonania lub nienależytego wykonania (…)’’ 

 

Jest to całkowicie zbędne, 

bowiem tak czy inaczej 

zastosowanie znajdują 

rozwiązania kodeksowe z art. 

471 i 472 KC. 

8. Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.11 ust. 

1 pkt. 1-7 o 50%. Zaproponowane sankcje przez 

Zamawiającego są zbyt wygórowane i winny 

zostać obniżona. Te drastycznie wysokie kary 

umowne w naszej ocenie wywołują niczym 

nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego. 

Ponadto zastrzeżenie kar umownych w takiej 

wysokości (jak zawarto w umowie) są sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego w rozumieniu 

art.58 par.2 i art. 3531 k.c., a tym samym z mocy 

prawa powinny zostać uznane za nieważne. 

Zapisy umów nie powinny faworyzować jednej ze 

stron. W tym przypadku mamy do czynienia ze 

zbyt wygórowanymi karami umownymi,  wobec 

Zamawiający podtrzymuje 

zapisy wzoru umowy. 

Przewidziane kary nie są 

wygórowane i w każdym 

przypadku stanowią tylko 

ułamek prawdopodobnego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

W żadnej mierze zapisy te nie 

faworyzują Zamawiającego – 

to czy Wykonawca zapłaci 

ewentualną karę umowną 

zależy przecież wyłączenie od 



powyższego żądanie zmiany zapisów w 

powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione. 

Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 

czerwca 2009 roku (KIO/UZP 767/09) 

przedstawia pogląd, zgodnie z którym mimo, iż 

sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści 

umowy jest silniejsza, powinien on brać pod 

uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy 

wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny 

tak, aby te interesy były zrównoważone. 

Wobec powyższego wnoszę o zmniejszenie kar 

zawartych w par.11 ust. 1 pkt. 1-7 umowy. 

niego, czyli od tego czy 

wykona umowę należycie. 

Postanowienia te nie są 

nieważne, natomiast w razie 

ewentualnie zaistniałego ad 

casu sporu Wykonawca będzie 

mógł przed sądem dochodzić 

miarkowania kary umownej na 

podstawie art. 484 § 2 KC 

9. W odniesieniu do przeszkolenia pracowników o 

jakim mowa w § 2 ust. 1 (i jego zmienników) w 

zakresie obsługi urządzeń technicznych 

zainstalowanych w chronionych pomieszczeniach 

(telewizja przemysłowa, SSWiN, SKD oraz SSP) i 

faktu, że Wykonawca nie zna systemów 

Zamawiającego, czy Zamawiający przeprowadzi 

pierwsze szkolenia. 

Zamawiający przeprowadzi 

szkolenie pracowników o jakim 

mowa w § 2 ust. 1 (i jego 

zmienników) w zakresie 

obsługi urządzeń technicznych  

(telewizja przemysłowa, 

SSWiN, SKD oraz SSP) 

10. Kto może przeprowadzić szkolenie z ( telewizja 

przemysłowa, SSWiN, SKD oraz SSP), proszę o 

przekazanie kontaktu i telefonu do takiej 

instytucji, najlepiej administratora lub 

konserwatora. 

 

Zamawiający wyznaczy osobę 

spośród pracowników  galerii  

do przeprowadzenia szkolenia. 

Dane kontaktowe wyznaczonej 

osoby zostaną przekazane 

wykonawcy wyłonionemu w 

postępowaniu. 

11. Jaki dokument ma być dowodem 

przeprowadzonych szkoleń oraz jaki instytucie 

będą honorowane w podpisie tych szkoleń. 

Na koniec szkolenia z obsługi 

systemów telewizji 

przemysłowej, SSWiN, SKD 

oraz SSP zostanie podpisany 

protokół przez wszystkie osoby 

biorące udział w szkoleniu.  

12. Proszę o wyjaśnienie określonych 17 500 godzin 

szacunkowej ochrony. Jak Wykonawca może 

zweryfikować takie godziny wg opisu 

posterunków, proszę o sposób wyliczenia. 

Szacunkowa ilość godzin 

wynika z przewidywanego 

grafiku zatrudnienia z 

uwzględnieniem przerw na  

zmianę ekspozycji, podczas 

których nie jest przewidywana 

obsada na salach.  

 

               Z poważaniem 

 

Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki 

           Zbigniew Buski 


