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Warszawa, dnia 9.03.2023 r. 
 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
 
Znak sprawy: 14/DB/2023 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku Głównego 
Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. 
 
Pytanie 4: 
Załącznik nr 3 Główne założenia umowy § 2 pkt. 2 3) c)  
Pytanie: Kosztorys będzie sporządzany wg. stawki roboczogodziny, ilości roboczogodzin rzeczywistych oraz wartości 
zakupionych materiałów i części. Jeśli teraz Państwo znajdą firmę. która będzie miała niższą stawkę za rbg np. 150,00 
zł to my będziemy musieli zwracać po 50 zł za każdą godzinę jeśli ta firma będzie miała taką samą ilość godzin  
i taką samą cenę zakupionych materiałów i części?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, Wykonawca nie będzie zwracał różnicy w cenie stawki roboczogodziny. Zaoferowana przez wyłonionego  
w postępowaniu Wykonawcę wysokość stawki roboczogodziny nie będzie podlegać negocjacjom ani zmianom  
w trakcie trwania umowy. 
Dokument „Główne założenia umowy” w § 4 ust. 1 pkt. 2) określa niezmienność kosztu roboczogodziny  
w całym okresie obowiązywania umowy: „… koszt 1 roboczogodziny jest stały i obowiązujący przez cały okres trwania 
Umowy…”. Sposób wyliczenia kosztu roboczogodziny pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Przykład:  
Zachodzi konieczność wymiany wentylatora kabiny i Wykonawca przedstawia kosztorys na naprawę, Zamawiający 
dodatkowo zwraca się do podmiotów X i Y z prośbą o ofertę. 
Od podmiotów X i Y Zamawiający otrzymał następujące oferty:  

 

 

L.p.
Element 
kosztów

Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Robocizna 4,1 180,00 738,00

2.
Wentylator 
ABC

1 750,00 750,00

3. Razem 1 488,00

1. Robocizna 5,0 120,00 600,00

2.
Wentylator 
ABC

1 810,00 810,00

3. Razem 1 410,00

Oferent X

Oferent Y
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Przykładowa ocena oferty Wykonawcy: 

 

 
Pytanie 5: 
Załącznik nr 3 Główne założenia umowy § 2 pkt. 3 "...Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze w godzinach od 
7:30 do 16:00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, nie wyłączając dni ustawowo wolnych 
od pracy."  
Pytanie: Nasze pytanie  dotyczy pracy w dni ustawowo wolne a nie pracy w nadgodzinach.  
Stawki roboczogodziny przy pracach w dni wolne są ustawowo wyższe. Jak to wycenić gdy Zamawiający żąda naprawy 
w dni ustawowo wolne a nie w nadgodzinach? Rekompensata czasem wolnym nie powoduje, że pracownik, który 
pracuje w dni ustawowo wolne zarabia tyle samo co pracownik, który nie pracuje w dni ustawowo wolne. Może nie 
spowodować zwiększenia wynagrodzenia miesięcznego ale podwyższa wynagrodzenie za roboczogodzinę zależnie 
od ilości przepracowanych dni ustawowo wolnych odpowiednio zrekompensowanymi dniami wolnymi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy ustalenia jednej wartości stawki roboczogodziny obowiązującej  
w rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, niezależnie od tego czy będą one realizowane w dni robocze 
czy też wolne od pracy. 
Sposób rozliczania czasu pracy i system wynagrodzeń pracowników pozostaje kwestią wewnętrzną Wykonawcy. 
 
 
 

z poważaniem 
 

Weronika Danowska 
Straszy specjalista 

W Wydziale Zamówień Publicznych 
 

L.p.
Element 
kosztów

Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość L.p.

Element 
kosztów

Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Robocizna 4,5 150,00 675,00 1. Robocizna 7,5 150,00 1 125,00

2.
Wentylator 
ABC

1 1 200,00 1 200,00 2.
Wentylator 
ABC

1 780,00 780,00

3. Razem 1 875,00 3. Razem 1 905,00

Oferta Wykonawcy

Ocena Zamawiającego
1.  Stawka robocizny - wartość umowna 150,00 zł/h,  
nie podlega negocjacjom

1.  Stawka robocizny - wartość umowna 150,00 zł/h,  
nie podlega negocjacjom

2.  Nakład robocizny - porównywalny z innymi, 
akceptowalny

3.  Wartość materiałów - zawyżona, do negocjacji

2.  Nakład robocizny - zawyżony, do negocjacji 

3.  Wartość materiałów - porównywalna z innymi, 
akceptowalna

Przypadek 1 Przypadek 2


