
 

 

 
                               Wrocław 12.08.2022 r. 
 
 

PLWSA  0801/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław 
Nr nadany sprawie: 6/2022/NZP 
 

I. 
Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), przekazujemy treść zapytań do 

SWZ złożonych w terminie wskazanym w art. 135 ust. 2 PZP oraz wyjaśnień i zmian SWZ:  
 

pytania: 
 

1. W Załączniku 5.1 do SWZ Wzór umowy w § 2 ust. 33  brzmi: „Zlecenie w nadgodzinach lub zlecenie nadgodzin 

– świadczenie wykraczające o od 1 do 4 godzin ponad podstawowy czas pracy”. 

natomiast zapisy w § 5 ust. 1, tiret trzecie brzmi: „-oraz w nadgodzinach:  przez 1 do 8 dodatkowych godzin 

(nadgodzin) na jednym lub dwóch ciągach – odpowiednio, przy zachowaniu wymogów wobec obsady jak dla 

zlecenia podstawowego, przy czym nadgodziny wymagają zgody Wykonawcy” oraz   

w  Załączniku 6.1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia OPZ dział III Osoby pkt. 4 brzmi: „W 

okresach, o których mowa pkt. 3 możliwe jest zlecenie nadgodzin na 1 lub 2 ciągach kontroli bezpieczeństwa (od 

1 do 8 h na każdym z dwóch ciągów)”. 

      Prosimy o wyjaśnienie: który z zapisów Zamawiający traktuje jako prawidłowy. 
 Prosimy jednocześnie w wyjaśnienie, czy Zamawiający podtrzymuje, że we wszystkich przypadkach pracy w 

nadgodzinach, wymagana jest zgoda Wykonawcy. 
 

2. W Załączniku 5.1 do SWZ Wzór umowy w § 6 – ograniczenia w zatrudnieniu w ust. 20 widnieje zapis: 

„Wykonawca przekazuje głównemu koordynatorowi (szefowi SOL) wskazanemu w umowie wniosek o zgodę na 

zatrudnienie pracownika WSO/SOL PLW S.A. z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym 

zatrudnieniem danej osoby, zawierający: 

- imię i nazwisko pracownika WSO/SOL, 

- planowany termin zatrudnienia u Wykonawcy, 

- planowany wymiar zatrudnienia na umowę o pracę”. 

       Prosimy o wyjaśnienie: od jakich okoliczności Zamawiający uzależniał będzie, wysokość wymiaru  
       czasu pracy, na jaki udzielał będzie zgody. 

 

3. W Załączniku 5.1 do SWZ Wzór umowy w § 13 – klauzule waloryzacyjne 
 

            Wnosimy o zmodyfikowanie § 13 i nadanie brzmienia: 
 

waloryzacja z uwagi na zmiany w przepisach  
1. Umowa każdorazowo będzie zmieniona w zakresie stawek godzinowych netto (dla zlecenia podstawowego i 
nadgodzin - odpowiednio) wskazanych w § 12 ust. 1 Umowy, stanowiących podstawę przeliczenia należnego 
Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia w przypadku zmiany:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalanych na 
podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
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2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych,  

 
2. Aby zmiana, o której mowa w ust. 1 mogła być przeprowadzona zainteresowana Strona musi wystąpić (na 
zasadach dla powiadomienia) z wnioskiem o przeprowadzenie zmiany stawki godzinowej zawierającym co 
najmniej:  

1) podstawę prawną zmiany (odpowiednio do ust. 1 pkt. 1-3) wraz ze wskazaniem terminu, od którego zamiana 
przepisów ma lub będzie miała rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia,  

 
3. W przypadku, gdy zmiany w przepisach, o których mowa w ust.1 pkt 1-3, będą miały wpływ na obniżenie 
kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem w 
sprawie wyliczenia kosztów, o którym mowa w ust. 2.  
4. Zmiana zostanie przeprowadzona wyłącznie dla stawiki zlecenia podstawowego, stawka nadgodzin jako 
pochodna stawki zlecenia podstawowego zostanie zmieniona odpowiednio – na zasadach jak dla ustalenia tej 
stawki w umowie. 

 
waloryzacja roczna  
6. Przez waloryzacje roczną rozumie się wzrost stawki godzinowej jak i jej obniżenie. Waloryzacji rocznej podlega 
stawka zawarta w umowie. Waloryzacja będzie przeprowadzona w przypadku udowodnionej zmiany kosztów 
związanych z realizacją zamówienia rzutujących na wynagrodzenie Wykonawcy, w odniesieniu do procentowego 
średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, opublikowanego przez 
Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym zmianę (tj. w 12 miesiącu, a jeśli dotyczy - w 24 miesiącu 
świadczenia) – dalej: „wskaźnik GUS” - nie więcej jednak niż +/- 10 % od ceny  zawartej w umowie po pierwszych 
12 miesiącach oraz nie więcej niż +/- 10 % od ceny zawartej w umowie powiększonej/pomniejszonej o 
waloryzację roczną dokonaną po pierwszych 12 miesiącach - po kolejnych 12 miesiącach, o ile dotyczy. 

 

7. Jeżeli wskaźnik GUS ma wartość dodatnią – waloryzacja polega na podwyższeniu stawki podstawowej.  

 

8. Jeżeli wskaźnik GUS ma wartość ujemną – waloryzacja polega na obniżeniu stawki podstawowej.  

 

9. Każda ze Stron umowy może wystąpić do drugiej z wnioskiem o waloryzację roczną (na zasadach dla 
powiadomienia). Wniosek o przeprowadzenie waloryzacji rocznej powinien zawierać co najmniej:  

1) podstawę zmiany (odpowiednio do ust. 3),  

2) uzasadnienie w celu udowodnienia wpływu zmiany wskaźnika GUS na koszt wykonania usługi. 

  

10. Jeżeli wyliczona i udowodniona w oparciu o powyższe zapisy dotyczące waloryzacji rocznej wartość nowej 
proponowanej stawki podstawowej jest większa od stawki aktualnie obowiązującej (w tym także stawki 
zwaloryzowanej wcześniej w trybie ust. 1 pkt 1-3) - stosuje się nową stawkę wynikającą z waloryzacji rocznej. W 
przeciwnym razie stosuje się stawkę podstawową dotychczas obowiązującą.  

 
waloryzacja zmniejszająca  
11. Umowa może być zmieniona w zakresie stawek godzinowych netto (dla zlecenia podstawowego i nadgodzin - 
odpowiednio) wskazanych w § 12 ust. 1 Umowy, stanowiących podstawę przeliczenia należnego Wykonawcy 
miesięcznego wynagrodzenia w przypadku, gdy na skutek zmiany okoliczności gospodarczych (przez co należy 
rozumieć uwarunkowania rynkowe, ekonomiczne, prawne i polityczne, które przedsiębiorca, jako profesjonalista 
prowadzący działalność gospodarczą może samodzielnie stwierdzić analizując dostępne informacje oraz dane 
rynkowe), koszty pracy ulegną zmniejszeniu, lub w związku ze zmianą rygoru dostępu do uprawnień 
wymaganych dla OKB (przez co należy rozumieć zmianę wymogów wobec kwalifikacji OKB, w tym na przykład 
zniesienie wymogu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony), przez co dostęp do tego zawodu 
będzie łatwiejszy.  
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12. Aby zmiana, o której mowa w ust. 8 mogła być przeprowadzona Zamawiający musi wystąpić do Wykonawcy 
(na zasadach dla powiadomienia) z wnioskiem o przeprowadzenie zmiany stawki godzinowej zawierającym co 
najmniej:  

3) podstawę zmiany (odpowiednio do ust. 8) wraz ze wskazaniem terminu, od którego zamiana przepisów lub 
okoliczności ma lub będzie miała rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia,  

4) wyliczenie kosztów zamówienia przed i po powołanej zmianie przepisów lub okoliczności w celu udowodnienia 
wpływu zmiany na strukturę i/lub wysokość stawki godzinowej zlecenia podstawowego,  
 
- zmiana zostanie przeprowadzona wyłącznie jeśli zmiany wskazane w ust. 8 mają rzeczywisty wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostanie to udowodnione treścią wniosku, przy czym wpływ należy 
udowodnić jedynie dla stawiki zlecenia podstawowego, stawka nadgodzin jako pochodna stawki zlecenia 
podstawowego zostanie podniesiona odpowiednio – na zasadach jak dla ustalenia tej stawki w umowie.  
 
13. Łączna wartość wszystkich przeprowadzonych w trakcie trwania umowy waloryzacji na podstawie ust. 7 i 8 
nie może przekroczyć - 20 % podstawowej stawki rozliczenia zawartej w treści umowy. Waloryzacje będą 
przeprowadzane maksymalnie do tej wysokości.  

 
14. Każda zmiana wartości stawek godzinowych wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.  
Aneks do Umowy sporządza Zamawiający.  
 
15. W wypadku braku danych (przewidywanego do porównania odpowiedniego wskaźnika GUS) lub braku 
możliwości ich ustalenia dla któregokolwiek miesiąca wskazanego w ust. 3, porównanie zostanie dokonane dla 
miesięcy najbliższych wyznaczonym lub okresów analogicznych, dla których dane będą dostępne. Analogicznie – 
jeśli zmianie ulegnie przyjęty wskaźnik lub nie będzie możliwy do określenia, przyjęty zostanie wskaźnik 
najbardziej odpowiadający opisanemu.  

 
Proszę wyjaśnić czy odwołanie W § 13 ust. 13 powinno dotyczyć ust. 8 i 9 czy raczej ust. 7 i 8. 

 
4. W  Załączniku 6.1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia OPZ dział IV Organizacja pracy pkt. 11, 

brzmi: 
„Zamawiający w okresach, o których mowa w cz. III pkt. 3, po uzgodnieniu z Wykonawcą ma 
możliwość do wydłużenia podstawowego czasu pracy 1 lub 2 ciągów powyżej 16 godzin 
w danym dniu, zlecenie obejmować będzie: 
a) maksymalnie do 24 godzin, 
b) od 1-8 godzin pracy dla 1 lub 2 ciągów z osobna, 
c) godziny przed rozpoczęciem lub po zakończeniu 16 godzin pracy danego ciągu, 
d) wydłużenie czasu pracy (zlecenie nadgodzin) nastąpi na zasadach określonych w pkt. 9. 
- Wykonawca uzgadnia i potwierdza przyjęcie powyższego zlecenia: 
• najpóźniej 48 godzin od otrzymania planu pracy, o którym mowa w pkt. 9, oraz 
• najpóźniej 24 godzin od otrzymania zmiany, o której mowa w pkt. 10 lit. b)-c).” 

 
Prosimy o wyjaśnienie: czy Zamawiający poprzez określenie: „- Wykonawca uzgadnia i potwierdza (…)”, 
rozumie zapis pkt. 11, jako bezwzględnie obowiązujący dla Wykonawcy czy jednak zmiany w pełnieniu służby 
będą podlegały wzajemnym uzgodnieniom.  

 
 
Wyjaśnienia i zmiany SWZ: 
 
ad. 1 (wyjaśnienie i zmiana nr 1) 
Wyjaśniamy, że w § 2 ust. 33 wzoru umowy jest omyłka. Powinno być: „Zlecenie w nadgodzinach lub zlecenie nadgodzin 

– świadczenie wykraczające o od 1 do 8 godzin ponad podstawowy czas pracy”. 

- niniejsze wyjaśnienie stanowi jednocześnie zmianę w zapisie w § 2 ust. 33 wzoru umowy (zmiana nr 1), 
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- pozostałe bez zmian. 
                  
ad. 2 (wyjaśnienie) 
 
Wyjaśniamy, że do okoliczności jakie mogą mieć wpływ na wyrażenie zgody na zatrudnienie zostały określone w § 6 ust. 
21 wzoru umowy (Załącznik 5.1. do SWZ), natomiast wysokość wymiaru czasu pracy w ramach umowy o pracę na chwilę 
obecną może obejmować maksymalnie 1/3 etatu (limit nie obejmuje innych form zatrudnienia). 
 
ad. 3 (wyjaśnienie i zmiana nr 2) 
 

Wyjaśniamy, że w treści § 13 ust. 13 zamiast: „na podstawie ust. 8 i 9”, powinno być: „na podstawie ust. 1 -12”  

-  niniejsze wyjaśnienie stanowi jednocześnie zmianę w zapisie w § 13 ust. 13 wzoru umowy (zmiana nr 2), 

-  pozostałe bez zmian. 
 

Jednocześnie w odniesieniu do waloryzacji przewidzianej w § 13 ust. 1-5 wzoru umowy (waloryzacja z uwagi na zmiany w 

przepisach) wyjaśniamy, że Wykonawca, który zgodnie ze strukturą ceny oferty, stosuje wyższą stawkę wynagrodzenia 
niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, w wypadku zmiany przepisów w tym obszarze (zmiany ustawy lub 
Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej), może wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości stawki podstawowej świadczenia o różnicę między 
minimalną stawką godzinową zmienioną przepisem a bieżącą/dotychczasową stawką godzinową, jeśli złoży wniosek o 
którym mowa w ust. 2 i wykaże, że zmiana ta implikuje u Wykonawcy zmianę stawki godzinowej wynagrodzeń oraz 
przedstawi wyliczenie zmiany kosztu.  
 
ad. 4 (wyjaśnienie) 

Wyjaśniamy, że Zamawiający poprzez określenie - Wykonawca uzgadnia i potwierdza (…)”, o którym mowa w zapisie 
pkt. 11, rozumie: uzgodnienie danego zlecenia z Wykonawca zgodnie z treścią w pkt. 10 lit. b)-c) oraz pkt. 11, których 
dotyczy, przy czym Zamawiający określa czas (48/24 h stosownie do przypadku) w jakim Wykonawca, przekazuje 
zamawiającemu swoją decyzje o przyjęciu lub braku możliwości przyjęcia danego zlecenia lub przesunięcia. Przypadki 
zlecenia podstawowego czasu pracy (pkt.9) lub przesunięcia o godzinę podstawowego czasu pracy (pkt. 10 lit. a)) nie 
polegają uzgodnieniom z Wykonawca. 
 

II. 
 
1. Zmiany i wyjaśnienia zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem. 
           

 

 

                           ZAMAWIAJĄCY 

 


