
 

Warszawa, dn. 11.04.2022 r. 

 
Zamawiający:  
Instytut Archeologii i Etnologii  
Polskiej Akademii Nauk 
Al. Solidarności 105 
00-140 Warszawa 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
Joanna Marczewska, Paweł Trojan 
Grupa Masovia sp. z o.o. 
ul. R. Traugutta 46/3 
26-600 Radom 
Tel: 514 150 342 
Adres e-mail: biuro@grupamasovia.pl 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochrona osób i mienia z 

równoczesnym świadczeniem usługi recepcyjnej w nieruchomości Instytutu położonej 
w Al. Solidarności 105 w Warszawie” 

               Znak postępowania: ZUSP-1/IAEPAN/22 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, na 
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści SIWZ: 

 
 
Pytanie 1: Czy dopuszczają Państwo waloryzację wynagrodzenia w przypadku m. in. wzrostu 

inflacji o 10%, zmiany stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego; 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, 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wskazał w SWZ zakres zmian które dopuszcza w umowie. Określone 

zostały one w załączniku Nr 6 do SWZ - § 7 wzoru umowy. 
 

Pytanie 2: Jakie dokumenty będzie musiał dostarczyć Wykonawca, aby waloryzacja została 
dokonana? Czy w tym zakresie wystarczy sama zmiana przepisów i wyliczenie wzrostu kosztów 
sporządzone na ich podstawie? 

 
Odpowiedź: Zasady waloryzacji określone zostały w załączniku Nr 6 do SWZ - § 7 wzoru 

umowy. 
 
Pytanie 3: Czy zapewniacie Państwo bezpieczne i higieniczne warunki pracy? 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji usługi Wykonawca zatrudniał 

na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia, w wymiarze nie mniejszym niż ilość czasu przeznaczonego na faktyczne wykonywanie usługi 
(każda roboczogodzina świadczenia usługi musi być świadczona w ramach umowy o pracę) 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że każda roboczogodzina świadczenia usługi musi być 

świadczona w ramach umowy o pracę. 
 
Pytanie 5: Czy przewidują Państwo możliwość przerwania umowy za jej wypowiedzeniem? 
 

Odpowiedź: Zasady wypowiedzenia umowy określone zostały w § 8 Załącznika nr 6 do SWZ. 
 
 

       

 

 


