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Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne według
przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Wykonywanie usługi ochrony
obiektów i obsługi portierni, prowadzenie monitoringu wizyjnego oraz nadzór i obsługę parkingów płatnych Miejskiego Centrum
Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.” (Numer postępowania: 21/2022).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ
W związku z zapytaniem do SWZ, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający działając w trybie art. 284
ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)
wyjaśnia:
1. Pytanie: (Dot. zapisów SWZ) Zgodnie z zapisami dokumentacji Zamawiający określił wymaganą wysokość opłat
abonamentowych dla pracowników MCM w wysokości 10 zł miesięcznie i jednocześnie określił oczekiwaną
wysokość opłaty miesięcznej z tytułu korzystania z parkingu w wysokości 6150 zł brutto. Jako Wykonawca od wielu
lat świadczący usługę na rzecz Zamawiającego w przedmiotowym zakresie dysponujemy wiedzą, iż miesięczny utarg
z tytułu sprzedaży abonamentów stanowi obecnie około 40 % kwoty wymaganego abonamentu tj. 2500 zł brutto.
Czy z uwagi na powyższe Zamawiający dopuści zwiększenie kwoty abonamentu do wysokości 20 zł miesięcznie dla
pracowników MCM? Wskazujemy, iż cena 10 zł obowiązuje począwszy od 2016 roku i przez okres 6 lat nie uległa
zmianie pomimo wzrostu cen tego typu usług na rynku.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
2. Pytanie: (Dot. wzoru umowy) Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy od
stycznia 2023 roku w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? W chwili obecnej z uwagi
na niepewną sytuację gospodarczą spowodowaną przez wysoki wskaźnik inflacji Wykonawcy nie są w stanie
oszacować wysokości wynagrodzenia jakie zostanie narzucone na 2023 rok. Z uwagi na powyższe wprowadzenie
takiego rozwiązania należy uznać za konieczne.
Odpowiedź: Zamawiający przewidział możliwość zmiany wspomnianych kosztów pracy w związku ze
zmianami minimalnego wynagrodzenia za pracę w ramach § 14 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy. Zamawiający nie
przewiduje wprowadzenia automatyzmu prawnego, ale oczekuje, że to Wykonawca szczegółowo wskaże
dokładny wpływ uchwalonych zmian na jego sytuację finansową i wraz z wnioskiem przekaże wyliczenia
obrazujące zmianę struktury wydatków Wykonawcy na należności z tytułu wynagrodzeń.
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