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Zgodnie z § 13 pkt 2.5 SIWZ ryczałt za pełnienie dyżuru ciągłego i gotowości sprzętu 

w przypadku wykonywania zamówienia przez Wykonawcę na obszarze „A” lub na obszarze 
„B” nie może przekroczyć 1.750,00 zł netto/miesiąc w danym obszarze. W przypadku 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę na obszarze „A” i „B” cena miesięcznego 
ryczałtu nie może przekroczyć 1.750,00 zł netto/miesiąc w obu obszarach razem.  

Proszę w związku z powyższym o wskazanie sposobu określenia wysokości 
maksymalnego ryczałtu za pełnienie dyżuru ciągłego i gotowości sprzętu? Według mojej oceny 
wysokość ta została błędnie określona i uniemożliwia Wykonawcy wypełnienia dyspozycji art. 
90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579, z póź.zm.), odnośnie kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.37). 

Minimalne wynagrodzenie miesięczne w 2018 roku wynosi 2.100,00 zł brutto (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1747), zaś minimalne wynagrodzenie miesięczne w 2019 roku wynosić będzie 
2.250,00 zł brutto (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794), Średni miesięczny czas pracy wynosi 167 
godzin. W związku z powyższym minimalna stawka za godzinę pracy w 2018 roku wynosi 
12,57 zł zaś w 2019 roku wynosić będzie 13,47 zł. Pełnienie dyżuru wymaga jego 
wykonywania przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Wykonywanie umowy w 
okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przy minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę daję kwotę w wysokości 18 402,48 zł za pełnienie dyżuru (61 dni x 24 godz. = 1464 godz. 
x 12,57 zł/godz. = 18 402,48 zł). Wykonywanie umowy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 
15 kwietnia 2019 roku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę daję kwotę w wysokości 33 
944,40 zł za pełnienie dyżuru (105 dni x 24 godz. = 2520 godz. x 13,47 zł/godz. = 33 944,40 
zł). W związku z powyższym kwota minimalnego kosztu pełnienia dyżuru i gotowości sprzętu 
powinna oscylować w granicach 11 000,00 zł (18 402,48 + 33 944,40 = 52 346,88 zł / 5,5 m-
ca = 9 517,61 zł/m-c + 1482,39 zł m-c zysk i koszty pozostałe wykonawcy = 11 000,00 zł/m-c). 

Ponadto pragnąłbym zauważyć, że kwota za pełnienie dyżuru ciągłego i gotowości 
sprzętu w wysokości 1.750,00 zł netto/miesiąc nie została zmieniona przez Zamawiającego od 
2011 roku. 
 


