Bystra, dn. 11.05.2017 r.
Nr sprawy: 21/EZP/380/NPE/3/2017
Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania przetargowego na świadczenie usługi przygotowywania i
dostarczania posiłków dla pacjentów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.
W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:

Pytanie nr 1
W dniu 1 września 2016 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2016 r., poz. 1265) zmianie uległy zapisy art. 142 w ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych W związku z faktem, że postępowanie zostało wszczęte przez Zamawiającego po 1
września 2016 r., wnosimy o dostosowanie zapisów projektu umowy - załącznik nr 3a do
SIWZ do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
tel./fax (33) 499 18 10
zamówień publicznych poprzez modyfikację zapisu §11 pkt 1 ppkt 2) na :
zp@szpitalbystra.pl

"b) zmiany 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,".
Odpowiedź
Wprowadzenie dodatkowego zapisu jest zbędne, zapis umowy w wystarczający sposób
regulują kwestię zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy przypadkach
wynikających między innymi ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie przepisu o minimalnym wynagrodzeni za pracę , w tym
minimalnej stawce godzinowej (ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę) w brzmieniu aktualnie obowiązującym plus przepisy
wykonawcze niższej rangi .

Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zapisu w treści projektu umowy załącznik nr 6
do SIWZ umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym
wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis:
„Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia.”
W przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania stosunku
prawnego strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników
mających negatywny wpływ wykonanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron.
Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu
stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami,
jeżeli z określonych powodów nie maja możliwości kontynuowania współpracy na
dotychczasowych warunkach.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczeniu zapisu jw. w treści projektu umowy
( załącznik nr 6).
Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
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