RZECZPOSPOLITA POLSKA

Piotrków Trybunalski, dnia 03.06.20 16 r.

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WYDZIAŁ VII
BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY
Aleje 3go Maja 13/15
97-300 Piotrków Tryb Skr. Poczt. 209

PO III G 212.10.20 16

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na „ Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia
w budynkach:
1. Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim,
Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski,

2. Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów,
3. Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno,
4. Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko,
5. Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mo ścickiego 9,
97-200 Tomaszów Mazowiecki".

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, jako Zamawiaj ący w ww.
postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustaw ą", w
związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje tre ść pytań do treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", które wp łynęły do Zamawiaj ącego,
wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1.
Czy Zamawiaj ący zawrze w umowie klauzul ę waloryzacyjną w zakresie
zmiany:

1) stawka podatku od towarów i us ług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prac ę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5, ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac ę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia spo łeczne
lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te b ędą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez wykonawc ę.
Odpowiedź 1:
Zamawiaj ący informuje, że w myśl art. 142 ust. 5 ustawy, w/w klauzula
waloryzacyjna zamieszczana jest w umowach zawartych na okres d łuższy niż 12
miesięcy. W wyniku rozstrzygni ęcia przedmiotowego post ępowania zostanie zawarta
umowa na okres 12 miesięcy. W związku z powyższym nie będzie miała zastosowania
przedmiotowa klauzula waloryzacyjna.
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