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Warszawa, dn. 9 października 2015r. 

Adm-290/587 /15  

 

SPROSTOWANIE 

 

W treści pisma Adm-290/584/15 z dnia 7 października 2015r.- odpowiedź na pytanie 1 powinna mieć brzmienie:  

 

„Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji zapisów umowy w zakresie waloryzacji umowy i w 

konsekwencji tego: 

w Załączniku Nr 6 do SIWZ (Ogólne Warunki Umowy) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się dotychczasową treść § 26 ust. 4-5, 

2) uchylnej treści nadaje się następujące brzmienie: 

4. W przypadku zaistnienia przesłanek po dacie podpisania umowy, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1-3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. w razie zmiany: 

1) ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej świadczonych 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 (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 

r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),  

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 przez Wykonawcę niniejszej umowy, strony umowy 

dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie określonym w ust. 8. 

5. Uprawnienie do wezwania o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy, przysługują stronie Umowy  jedynie 

w przypadku uchwalenia i zgodnego z prawem ogłoszenia zmiany normatywnej na poziomie ustawowym 

lub przepisów wykonawczych, wpływającej na wymiar obciążających stronę zobowiązań fiskalnych, 

kosztów pracy o których mowa w ust. 4. 

6. Wezwanie o zawarcie aneksu do waloryzacji umowy z tytułu zmiany przepisów o których mowa w ust. 4, 

można przekazać stronie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian. 

7. Wezwanie o którym mowa w ust. 6 musi zawierać: 

1) wskazanie podstawy prawnej przepisów w oparciu o które nastąpi waloryzacja wynagrodzenia, 

2) podanie kwoty całkowitej waloryzacji, wraz z rozbiciem na każdy kolejny miesiąc rozliczeniowy 

pozostałego okresu wykonania całości umowy, 

3) szczegółowy sposób wyliczenia kwoty waloryzacji o której mowa w pkt 2, w zakresie określonym w ust. 

4 pkt 2 i 3 - poświadczony przez biegłego rewidenta. 
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8. W wyniku zawarcia aneksu do umowy w sprawie waloryzacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione odpowiednio: 

1) w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, 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,  

2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione o 

wartość, o jaką wzrosną lub zmniejszą się całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez 

Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia lub zmniejszenia wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia 

w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po 

zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym 

niż pełen etat, 

3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione o 

wartość, o jaką wzrosną lub zmniejszą się całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez 

Wykonawcę, wynikające ze wzrostu lub obniżenia kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz 

drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia 

publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikającej z konieczności 

odprowadzenia zmienionych lub dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę 

o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania 

umowy, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób. 

9. Aneks, o którym mowa w ust. 8, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia 

wezwania. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne będzie: 

1) od dnia wejścia w życie zmiany – w zakresie określonym w ust. 4 pkt 1, 

2) od momentu ich rzeczywistego wpływu na koszty realizacji zamówienia - w zakresie określonym w ust. 

4 pkt 2 i 3.  

10. Jeżeli waloryzacja wynagrodzenia spowoduje wzrost całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu umowy, którego Zamawiający nie będzie w stanie sfinansować, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca, w takim wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia”. 
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