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Dotyczy:  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych trybie przetargu. 

Świadczenie usług medycznych oraz usług z zakresu medycyny pracy na rzecz 

pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

 

Zamawiający informuje, ze w dniu 17.12.2019 r. wpłynęły następujące zapytania dotyczące 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu na „świadczenie usług medycznych oraz usług  

z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.”. 

 

Pytanie 1.  

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskaźnika waloryzacji po 2 latach obowiązywania 

umowy? Poniżej przesyłam definicje wskaźnika waloryzacji: 

 

Wskaźnik Waloryzacji – wskaźnik określany na podstawie danych opublikowanych na 

oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, przy wykorzystaniu 

wyższej wartości spośród dwóch wskaźników: rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych albo rocznego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw. Zmiana wysokości stawek wynagrodzenia w wyniku waloryzacji nie 

stanowi zmiany Umowy i tym samym do jej skuteczności nie jest wymagane podpisanie przez 

Strony aneksu do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego 

w formie pisemnej, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania nowej 

wysokości stawek wynagrodzenia, które będą obowiązywać w wyniku przeprowadzonej 

waloryzacji. Powiadomienie może być dokonane poprzez przesłanie informacji na adres e-

mail Zamawiającego. W przypadku braku adresu e- mail powiadomienie może być dokonane 

pisemnie listem przesłanym na adres Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskaźnika waloryzacji po 2 latach 

obowiązywania umowy zgodnie z podaną definicją wskaźnika waloryzacji. 
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Pytanie 2.  

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie lub modyfikację zapisu dotyczącego kar 

umownych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących kar 

umownych. 

 

W związku z powyższym zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 


