
 
 

 

Warszawa, 25.11.2022 r. 

Znak sprawy: ZP-14/2022 

 

  Strona internetowa prowadzonego postępowania 

http://bip.muzeumwp.pl/ogloszenia/ogloszenia-o-zamowieniach/ 

 

ZAWIADOMIENIE NR 2  

O WYJAŚNIENIU I ZMIANIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania pn. Usługi ochrony obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r. 

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi ochrony 

obiektów Muzeum Wojska Polskiego w 2023 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski  

o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej wskazuję treść wniosków wraz z wyjaśnieniami 

Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 4: 

10 listopada 2022 r. weszły w życie nowe regulacje ustawy Pzp związane z projektowanymi 

postanowieniami umów. Klauzule waloryzacyjne należy zawrzeć we wszystkich umowach o 

zamówienia publiczne bez względu na przedmiot, jeśli tylko okres ich trwania przekracza 6 

miesięcy.  

Znowelizowany art. 439 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że umowa, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera 

postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Klauzule waloryzacyjne są zatem obowiązkowe w każdej umowie w sprawie 

zamówienia, której czas realizacji przekroczy 6 miesięcy. Z uwagi na powyższe proszę o 

wprowadzenie obowiązkowych klauzul do Załącznika nr 7 do SWZ – projektowane 

postanowienia umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający dokonuje zmian w SWZ poprzez wprowadzenie w §4 Załącznika nr 7 do SWZ 

– projektowane postanowienia umowy ust. 10-16 w brzmieniu: 

„10. W związku z faktem, że umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

działając zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 ze zm.), Zamawiający określa zasady wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. 

11. Strony uprawnione będą do żądania zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

z tytułu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie 

częściej niż raz na 6 miesięcy, w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

za dane półrocze, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) po 



 
 

 

jego publikacji, począwszy od lipca 2023 r. (wskaźnik za I półrocze 2023 r). Waloryzacja 

dotyczyć będzie jedynie kosztów pozapłacowych, proporcjonalnie do wzrostu wysokości 

wskaźnika cen. Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji tylko  

w przypadku, gdy wartość bezwzględna różnicy wskaźników cen: opublikowanego  

i poprzedniego jest większa niż 3 punkty procentowe. 

12. Każda ze stron może przekazać drugiej z nich pisemny wniosek o dokonanie zmiany 

umowy najwcześniej w dniu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(GUS) wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. Wniosek 

powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz 

z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny, czy zmiany, o których mowa w 

ust. 11, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 

w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. 

13. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w powyżej, Strona 

która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 

powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

Wniosek musi zawierać zaktualizowane wartości wynagrodzenia brutto oraz wartość 

wynagrodzenia za jedną godzinę świadczenia usługi ochrony przez pracownika ochrony, o 

której mowa w § 3 ust. 1, które zostaną wykorzystane do wyliczeń zaktualizowanego 

wynagrodzenia. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 11-13 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy o 

podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 

przedstawienia potwierdzonego za zgodność z oryginałem aneksu Zamawiającemu. 

15. Niezależnie od podstawy, zmianie wynagrodzenia i waloryzacji podlega jedynie cześć 

wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowany okres 

wykonywania zamówienia). 

16. Niezależnie od podstawy wyprowadzenia zmiany, wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji maksymalnie o 10 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 ust. 6.” 

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy: warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale X ust. 2 pkt 5. SWZ 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.  

Proszę o informację, czy Wykonawca może przedstawić dokumenty potwierdzające 

wykonanie tych samych usług do każdej części zamówienia, o ile będą one spełniały wymogi 

opisane przez Zamawiającego w SWZ w odniesieniu do każdego zadania? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

 



 
 

 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może przedstawić dokumenty potwierdzające 

wykonanie tych samych usług do każdej części zamówienia, o ile będą one spełniały wymogi 

określone przez Zamawiającego w SWZ w odniesieniu do każdej części zamówienia. 

 

Pytanie nr 6: 

Proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę 

ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz 

przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/?  

Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej.  

Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w ustrukturyzowanej formie 

elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z ustawy o podatku od 

towarów i usług (VAT) oraz z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) oraz jest 

powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami. Taki sposób 

przekazywania w/w dokumentów ułatwia wzajemną komunikację oraz eliminuje szereg 

błędów, występujących w procesie tradycyjnego fakturowania. I jest rekomendowany, jako 

docelowy sposób obiegu dokumentów księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i 

Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/e-fakturowanie-w-

zamowieniach-publicznych) ze względu na:  

1) zmniejszenie liczby zatorów płatniczych;  

2) zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu;  

3) ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych;  

4) zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zminimalizowanie przeszkód w handlu;  

5) redukcję kosztów fakturowania i przetwarzania danych oraz obsługi zamówień 

publicznych;  

6) kompleksową e-obsługa dostaw publicznych;  

7) zwiększenie szans udziału polskich firm w transgranicznym rynku zamówień publicznych i  

obrocie gospodarczym UE;  

8) łatwiejsze archiwizowanie dokumentów;  

9) wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce;  

10) rozwój systemu płatności bezgotówkowych;  

11) wzrost popytu na produkty i usługi informatyczne.  

Niezależnie od powyższego, w dobie epidemii COVID-19, taki sposób przekazywania 

dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w powstrzymywaniu 

rozprzestrzenianiu się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów księgowych i 

podatkowych. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur 

korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących 

wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże 

 



 
 

 

dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ 

Nazwa konta Zamawiającego: MuzeumWojskaPolskiego. 

 

Pytanie nr 7: 

Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte 

wykonywanie usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, 

zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, 

zastrzeżonych przez Zamawiającego. Przewidziane przez Zamawiającego kary są 

niewspółmiernie wysokie do wartości zamówienia oraz do czasu trwania umowy. Poziom kar 

umownych jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanych nieprawidłowości stanowiących 

podstawę ich naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego - będącego silniejszą stroną 

stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia - jego pozycji do 

zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest wygórowana jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za 

wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego granice swobody 

umów. Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie 

istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się 

niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu 

stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie 

Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i 

terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych. Dodatkowo, 

samą wysokość kar umownych należy uznać za nadmierną, a tym samym również sprzeczną z 

zasadami współżycia społecznego. Postanowienia umowne dotyczące kar w żaden sposób nie 

są związane z zabezpieczeniem interesu Zamawiającego i interesu publicznego związanego z 

uzyskaniem jak najlepszego zamówienia. W konsekwencji Zamawiający działa z 

przekroczeniem swobody umów łamiąc zasady współżycia społecznego wykorzystując 

instytucję kary umownej niezgodnie z jej naturą i przeznaczeniem. Ponadto, Zamawiający 

wprowadzając takie postanowienia narusza zasady uczciwej konkurencji, równego 

traktowania wykonawców, ogranicza konkurencję oraz utrudnia dostęp do rynku 

przedsiębiorcom, co może faktycznie wpłynąć na brak ofert. Na uwagę zasługuje również 

fakt, że wykonawca potencjalne ryzyko związane z naliczeniem kar umownych wkalkuluje w 

cenę oferty, co spowoduje, że złożone oferty będą mniej konkurencyjne, a Zamawiający 

poniesie większe koszty związane z udzieleniem zamówienia.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Po analizie przedstawionej argumentacji, Zamawiający nie dokonuje zmian kar umownych 

określonych w § 9 Załącznika nr 8 do SWZ. 

 
Pytanie nr 8: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w skład 

konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT.  

Wykonawcy składają oferty jako konsorcjum firm. Zgodnie z art. 58 ust. 1 i art. 117 ust. 4 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z 

późn. zm.) wykonawca posiada pełną dowolność w kreowaniu składu konsorcjum oraz w 

podziale obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum. W konsekwencji 

Zamawiający wybierając ofertę wykonawcy będącego konsorcjum, nie ma możliwości 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/


 
 

 

wpływać na sposób podziału zakresu realizacji usługi wewnątrz konsorcjum oraz na treść 

samej umowy konsorcjum. Zamawiający ma prawo jedynie do wglądu do treści umowy 

konsorcjum w zakresie jego składu i podziału obowiązków pomiędzy członków konsorcjum. 

W ramach realizacji umowy każda z firm wchodząca w skład konsorcjum wykonuje 

odmienne czynności dające w sumie pełny zakres realizacji przedmiotu umowy. Każda z firm 

wchodzących w skład konsorcjum za wykonane usługi zobowiązana jest mocą przepisów 

prawa podatkowego do wystawienia faktury VAT na rzecz podmiotu, dla którego usługę 

wykonała – czyli w tym przypadku dla Zamawiającego. Wystawianie faktur na lidera 

konsorcjum przez członków konsorcjum może być uznane za nieprawidłowe z przyczyn 

podatkowych podczas kontroli przez organy podatkowe. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny 

podatkowej, o wspólnym przedsięwzięciu należy mówić w każdym przypadku, gdy co 

najmniej dwa podmioty podejmują się współpracy w realizacji określonego, i najczęściej w 

miarę precyzyjnie zdefiniowanego, celu gospodarczego. Podmioty te zawierają więc umowę 

gospodarczą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, które ze względu na potencjał 

finansowy, zakres przedmiotowy lub kompetencyjny przekracza możliwości jednego tylko 

podmiotu – umowę konsorcjum.  

Kluczowe jest jednak, że na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), 

wspólne przedsięwzięcie czy konsorcjum nie posiada statusu podatnika. Oznacza to, że 

podatnikami podatku dochodowego są poszczególni członkowie takiej grupy 

gospodarczej (czyli podmioty współpracujące) 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby każda z firm wchodząca w skład konsorcjum firm 

wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT.  

 

 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Małek 

25.11.2022 r. 

T: ZP-14/2022 
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