Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na: pełnienie usługi ochrony mienia oraz
zabezpieczenia obiektu wraz z terenem należącym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Tak
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13,
15 - 085 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 748 46 20, e-mail bialystok@rio.gov.pl ,
faks 85 748 46 30
Adres strony internetowej (URL): www.bialystok.rio.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bialystok.rio.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-zamowieniu-na-ochrone-obiektu-nalezacego-doregionalnej-izby-obrachunkowej-w-bialymstoku/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bialystok.rio.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
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Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, 15 – 085 Białystok,
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi społeczne prowadzone zgodnie z art.
138o ustawy Pzp na: pełnienie usługi ochrony mienia oraz zabezpieczenia obiektu wraz z terenem
należącym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługa społeczna.
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Niniejsze postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej
dalej „ustawą PZP”.
2. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 138g
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.
3. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi ochrony mienia oraz zabezpieczenia obiektu wraz
z terenem należącym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przy ul. J.K.
Branickiego 13, zwanej dalej ochroną w obiekcie Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 oraz wzór
umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
PZP, wymagał będzie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666).
b) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, zamawiający
wymaga zatrudnienia wszystkich osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia
polegające na wykonywaniu prac dozoru. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni
ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666).).
c) W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby,
pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu o którym mowa w ppkt b), wykonawca
zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od
dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 9.
d) W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nie
przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających
zatrudnianie przez wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie
pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w
istotnych postanowieniach umowy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym
wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
e) Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu
umowy i na każde żądanie zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające
zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, /w szczególności posiadanych za zgodność
z oryginałem kopii umów o pracę, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych (bez imion, nazwisk, adresów, PESELu pracowników); zaświadczeń
właściwego oddziału ZUS, potwierdzających opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz poświadczonych za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu
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potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (również
zanonimizowanych)/. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy
w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnianiem
na podstawie umowy o pracę. Wykonawca do realizacji zamówienia przedstawi wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, (wykaz stanowi załącznik do
umowy).
10. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ppkt. 3 uPzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
zrealizowany był za pomocą osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Według SIWZ co najmniej 30% czasu pracy wykonywanej będzie przez osoby posiadające
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy każdego miesiąca świadczenia usługi).
11. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania współczynnika, o którym mowa w ust. 10 przez
cały okres obowiązywania umowy - wykonawca przedstawiał będzie podpisane
zestawienie/oświadczenie, jako załącznik do faktury, zawierające w szczególności informacje o
ilości godzin prac ogółem w obiekcie, ilości godzin prac wykonywanych przez osoby z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności z podaniem ilości osób wykonujących przedmiot
zamówienia ogółem i ilości osób w tej liczbie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (art.
36 ust. 2 pkt 9 uPzp).
II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje
udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50 % od wartości
szacunkowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
data rozpoczęcia: 2019-01-01 zakończenia: 2021-01-04
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada
uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia –
wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1432). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, oceni, czy
dokumenty załączone do oferty potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o
dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie.
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w
tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi, o wartości brutto, co najmniej
100.000 zł brutto każda, polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach
użyteczności publicznej W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie
zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełnią go co
najmniej łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie
warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z
formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w
ofercie na wezwanie zamawiającego
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni
wykonawcy, których działalność lub działalność wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób
niepełnosprawnych, u którego ponad 30 % zatrudnionych pracowników stanowi osoby
niepełnosprawne, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia,
warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełnią go co najmniej łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni,
czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania
warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i
dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
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a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1
b) informacje z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.),
lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub
potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie
jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych;
d) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie
realizowała zamówienie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
przedłoży:
a) koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumentu potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do
jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę upoważnioną, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem kopii.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian.
Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy każdorazowo w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany 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 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób
określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
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usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość
wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów.
5) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2
lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku
z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia osób świadczących usługi odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących Usługi
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
8) W celu zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
9) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących
Usługi, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, lub
b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących
Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z
określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.
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10) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest
on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana
ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o
którym mowa w pkt 2.
11) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
12) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust.
8. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio.
13) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia
tych zmian zaistniałych na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć np.
zmniejszenie/ zwiększenie liczby roboczogodzin przy zachowaniu stawek jednostkowych
obowiązujących przy podpisaniu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Termin składania ofert w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: język polski
IV.6.2) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.3) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Prezes Izby
Stanisław Srocki

9

