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Zespół Szkół Technicznych                    Białystok, 25 luty 2016 r. 

im. gen. Władysława Andersa 

w Białymstoku 

ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok  

tel. 85 742-12-13 

fax 85 742-29-23 

www.zst.bialystok.pl  
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl  
 

ZP-1/ZST/16 

 

Do zainteresowanych 

        Oferentów 

 Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z postępowaniem 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dozór terenu i obiektów 

jak też ochrona fizyczna mienia i osób przebywających w kompleksie Zespołu Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w nawiązaniu do przesłanych 

pytań wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pyt. 1: 

 „Czy Zamawiający przewiduje umieszczenie zapisu w umowie z Wykonawcą zgodnie z 

Prawem zamówień publicznych ? 

art. 142 ust. 5 p.z.p. który zobowiązuje zamawiających do umieszczenia w umowach 

zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień określających zasady zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy jeśli zmianie ulegną: 

a) stawki podatku VAT 

b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.” 

 

Odp.: Tak. Zważywszy na wyrok KIO z 21 maja 2015 r. (KIO 941/15) oraz opinii 

w przedmiotowej sprawie zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień 

Publicznych, stosowne zapisy ujęto w załączonej na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji dot. zmian w SIWZ. W pkt. 3 tejże informacji wprowadzono stosowne 

zmiany odnoszące się do powyższego pytania. 

 

 

http://www.zst.bialystok.pl/
mailto:zst-anders@wp.pl
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Pyt. 2: 

„Ilu pracowników ochrony jest przewidziane do pełnienia służby na każdym obiekcie ?” 

 

Odp.: Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do SIWZ – informacja umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego – w pkt. 4 i 5 ujęto, iż w układzie dobowym 

w kompleksie szkolnym przy ul. Stołecznej 21 Zamawiający przewiduje minimum 4 

osoby, zaś przy ul. Grunwaldzkiej 18 – minimum 3 osoby.  

 

Pyt. 3: 

„W przypadku  obiektu przy ul. Grunwaldzkiej  ,,w dni pracujące w godz. 15:00 – 07:00 dnia 

następnego oraz całodobowo w dni wolne dla szkoły" - czy okres wakacji mam traktować jako  

dni wolne od pracy ?” 

 

Odp.: Nie. W okresie wakacji szkoła nie zawiesza swojej działalności. Zgodnie 

z wyliczeniami Zamawiającego układ godzinowy i dni wolnych przedstawia 

się następująco:  

SZKOŁA  ZE STOŁÓWKĄ UL. STOŁECZNA 21 

rok 2016 od 01.03.2016 

306 dni x 24 godz.  

rok 2017 

365 dni x 24 godz.  

rok 2018 

365 dni x 24 godz.  

rok 2019 do 28.02.2019 

59 dni x 24 godz.  
 

PRACOWNIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZST  UL. GRUNWALDZKA  18 

rok 2016  od 01.03.2016 

212 dni x 16 godz. (godziny od 15.00 do 07.00) 

94 dni x 24 godz.  

rok 2017 

251 dni x 16 godz.  

114 dni x 24 godz.  

rok 2018 

252 dni x 16 godz.  

113 dni x 24 godz.  
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rok 2019  do  28.02.2019 

42 dni x 16 godz.  

17 dni x 24 godz.  

Powyższe dane ujęto w informacji umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego 

dot. wprowadzonych zmianach do SIWZ – pkt. 4 i 5 

 

Pyt. 4: 

„Jaki zakres usług porządkowych terenów zewnętrznych obejmują usługi odśnieżania, 

sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych? Proszę podać w metrach wielkość powierzchni 

objętych w/w usługami.” 

Odp.: Na terenach zewnętrznych – czyli poza ogrodzeniem kompleksu szkolnego – przy 

ul. Grunwaldzkiej 18 nie przewiduje się ww. usług, zaś przy ul. Stołecznej 21 przewiduje 

się (na zewnątrz) : do odśnieżania – 29 m2, do sprzątania – 132 m2, pielęgnacji terenów 

zielonych nie przewiduje się. Powyższe dane ujęto w informacji umieszczonej na stronie 

internetowej Zamawiającego dot. wprowadzonych zmianach do SIWZ – pkt. 4 i 5 

 

Pyt. 5: 

„Czy usługi porządkowe terenów zewnętrznych nie powinny być ujęte oddzielnie do wyceny 

do przetargu ze względu na inna stawkę podatku VAT?” 

Odp.: Z uwagi na druk Formularza ofertowego w którym uwzględniono jedynie cenę 

brutto ogółem i wartość ogólną za 1 godz. usługi, nie przewiduje się wydzielenia grup 

cenowych. 

 

Pyt. 6: 

„Prosimy o wprowadzenie do treści umowy lub SIWZ postanowień o zasadach wprowadzenia 

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należytego wykonawcy w przypadkach zmian 

w przepisach, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie w dniu 19 października 2014 r, 

„Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 

wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 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 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

Powołany przepis ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej, a co za tym idzie, 

w każdym stanie faktycznym odpowiadającym hipotezie tego przepisu Zamawiający jest 

zobligowany do zastosowania się do jego dyspozycji.” 

 

Odp.: Patrz – odpowiedź do Pyt. 1.  

Jednakże zważywszy na przywołany wyrok KIO oraz pominięty w ww. pytaniu 

fragment art. 142 ust. 5 ustawy, pamiętać należy o tym, iż Zamawiający będzie żądać 

od Wykonawcy przedłożenia stosownego stanowiska w przedmiotowym zakresie. 

 

 

                                   /-/ Tadeusz Halicki 

                          Dyrektor  

               Zespołu Szkół Technicznych  

                         w Białymstoku 

 


