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                     Kraków, dn.13.06.2017 r.  
L.dz. DZP-291-270/2017 
 
  
 
                   Do uczestników postępowania     

BIP/ strona internetowa  pod adresem: http://dzp.ur.krakow.pl 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o 
ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Ochrona terenu kampusu Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, nr zamówienia: DZP - 291 - 32/2017 
 
 
1. Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniu 8 i 9 
czerwca 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści 
Ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań (bez 
wskazania na źródło zapytania) wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę na 
pełny etat oraz dodatkowo na zlecenie w zakresie czasu pracy powyżej pełnego etatu?   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja niniejszego zamówienia, prowadzonego w oparciu o art. 138o 
ustawy Pzp, nie zakłada ingerencji w sprawy kadrowe Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający 
nadmienia, że Wykonawca zawsze jest obowiązany do przestrzegania przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym także norm prawa pracy. W tym kontekście Zamawiający pragnie 
zauważyć, iż w celu uniknięcia przekroczenia limitu nadgodzin lub w celu uniknięcia wypłaty dodatku 
do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych niezgodne z prawem jest zawarcie z 
pracownikiem umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) dla realizacji prac zbieżnych z umową            
o pracę. 
 
Pytanie nr 2: 
W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę 
każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co najmniej minimalne 
wynagrodzenie za pracę/minimalną stawkę godzinową, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób 
Zamawiający weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie/ minimalna stawka 
godzinowa nie będą – w celu obejścia obowiązujących przepisów – pomniejszane przez wykonawców 
o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania 
usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń? 
Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS mają obowiązek badania sposobu 
wynagradzania personelu, zatrudnionego przez przedsiębiorców do świadczenia usług. Za praktyki 
naganne, zagrożone sankcjami, ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego 
wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej personelu o różne koszty dodatkowe, w tym koszty 
korzystania ze sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. 
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Weryfikacja powyższych praktyk może także następować poprzez bezpośrednie zwracanie się ZUS do 
Zamawiających – jako Zleceniodawców, wydatkujących środki publiczne, o udzielenie informacji 
w zakresie sposobu świadczenia usług na ich rzecz. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający ponownie podkreśla, że Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym także regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia 
za pracę/minimalnej stawki godzinowej, a w razie ich nieprzestrzegania musi się liczyć z określonymi 
konsekwencjami prawnymi. W tej mierze, wykonywanie czynności kontrolnych w stosunku do 
pracodawcy/zleceniodawcy należy do uprawnionych organów państwowych jak Państwowa Inspekcja 
Pracy czy przywołanego w zapytaniu Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Jednocześnie w odniesieniu do reguł procedowania w niniejszej sprawie, Zamawiający wyjaśnia, że 
badanie ofert będzie odbywało się z użyciem dostępnych w niniejszym postępowaniu środków, 
oczywiście także w związku z przesłanką odrzucenia oferty przewidzianą w I.13.ust. 2 pkt 2 lit. b 
Ogłoszenia o zamówieniu to jest w sytuacji, gdy złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pojęcie czynu nieuczciwej 
konkurencji zdefiniowane zostało w art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) i zawiera w sobie przypadek złożenia oferty 
zawierającej rażąco niską cenę tj. niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych 
podobnych zamówień. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dokona odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należytego 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 2001 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 wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 
142 ust. 5)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy 
Pzp, nie ma imperatywu stosowania reguł waloryzacji wynagrodzenia z art. 142 ust. 5 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych. Aczkolwiek Zamawiający postanawia dopuścić zmianę stawki za 
roboczogodzinę w sytuacji zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W tym celu Zamawiający wprowadza we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu zmianę polegającą na dodaniu punktu 
trzeciego w § 9 ust. 6 w następującym brzmieniu: 
„3) zmiany stawki roboczogodziny określonej w § 5 ust. 2 umowy w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę. Podstawą do 
dokonania waloryzacji będzie przedstawienie przez Wykonawcę kalkulacji kosztów, potwierdzającej 
wpływ wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy czym nie może być ona wyższa, niż faktyczny wzrost 
kosztów wynikający z zaistniałych zmian. Waloryzacja, o której mowa nie powoduje podwyższenia 
wynagrodzenia łącznego określonego w § 5 ust. 1 umowy.” 
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Pytanie nr 4: 
Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych 
zastrzeżonych w powyższych przepisach 
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby 
Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez 
zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie 
zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 
które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż 
postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara 
umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy 
i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar 
umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości 
stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 
społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu 
art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu 
Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego 
przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd 
wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem 
przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez 
wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów 
stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie wysokości niektórych kar umownych objętych 
regulacją § 8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu, wobec czego 
ust. 1 tego paragrafu otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 
ust. 1 umowy, za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu tam określonego - w wysokości 
stanowiącej równowartość 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 
2) w przypadku wystąpienia przerwy w ciągłości realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy  -
    w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdą kolejną  
rozpoczętą godzinę przerwy;  
3) z tytułu niedopełniania obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 3 - w wysokości 1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;  
4) w razie zwłoki w przekazaniu kserokopii dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 4 umowy – w 
wysokości 2 - krotności stawki ryczałtowej roboczogodziny brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  
5) z tytułu nieskierowania do wykonywania obowiązków innego pracownika ochrony w 
okolicznościach i terminie określonych w § 2 ust. 8 umowy – w wysokości 12 – krotności stawki 
ryczałtowej roboczogodziny brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek 
lub każdy rozpoczęty dzień trwania naruszenia; 
6) z tytułu nieprzekazania dowodów potwierdzających posiadanie przez pracowników ochrony 
odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia w okolicznościach, o których mowa w § 2 
ust. 4 umowy - w wysokości 6 - krotności stawki ryczałtowej roboczogodziny brutto określonej w § 5 
ust. 2 umowy, za każdy stwierdzony przypadek lub każdy rozpoczęty dzień trwania naruszenia; 
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7) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub jej rozwiązania przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, w szczególności z przyczyn określonych w § 7 ust. 2 niniejszej 
umowy - Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości stanowiącej równowartość 5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 
8) w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 
-  w wysokości 10 - krotności stawki ryczałtowej roboczogodziny brutto określonej w § 5 ust. 2 
umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.” 
 
Pytanie nr 5: 
Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca              
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się 
z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 
1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, 

faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………………………..  
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie 

ww. adresu mailowego. 
4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego 

jest:………………………………………………………………………………………………….. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu, w tym wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego 
zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź, jak na pytanie nr 1. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający wymaga aby każda roboczogodzina była wypracowana na podstawie Umowy                    
o Pracę czy też Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na podstawie Umowy Cywilnoprawnej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź, jak na pytanie nr 1. 
 
Pytanie nr 8: 
Zamawiający wymaga aby do wykonywania umowy skierować 10 pracowników ochrony, z czego co 
najmniej 5 osób musi być wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. W 
jakich terminach ochrona ma być sprawowana przez pracowników nie wpisanych a w jakich - 
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W momencie prowadzenia dyżuru jednoosobowego ochrona ma być sprawowana przez pracownika 
wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, natomiast w godzinach, gdy dyżur 
prowadzi jednocześnie dwóch pracowników ochrony - dopuszcza się sytuację, gdy jeden nich będzie 
pracownikiem ochrony nie wpisanym na listę pracowników kwalifikowanych.  
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Pytanie nr 9: 
Od przyszłego roku przewidywana jest podwyżka najniższego wynagrodzenia. Jednak na etapie 
składania ofert wykonawcy nie są w stanie przewidzieć o jaką kwotę nastąpi podwyżka. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w przypadku zmiany najniższego wynagrodzenia? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź, jak na pytanie nr 3. 
 
 
Zamawiający informuje zarazem o przedłużeniu terminu składania ofert w niniejszym 
postępowaniu do dnia 19.06.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego dnia o godz. 
10:30. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe podczas sporządzania i składania ofert, w tym 
także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych oświadczeń/ dokumentów.  
 
Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia o zamówieniu. 


