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Zzp – 2374 – 1/PN/20 – 236 – 2020 

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Obsługa 

recepcyjno – administracyjna budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie” 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęło w dniu  

10 lutego 2020 r. zapytanie. 

Treść: 

„Szanowni Państwo, 

W związku z postępowaniem na usługę recepcyjno-administracyjną świadczoną w budynku przy  

ul Chełmskiej 8 a proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1) Czy Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy za usługę świadczoną w 2021 roku 

w związku z prawdopodobnym podniesieniem płacy minimalnej od stycznia 2021 roku? 

2) Okres świadczenia usługi obejmuje swoim zakresem rok 2020 oraz trzy miesiące 2021 roku. Jest 

bardzo prawdopodobne, że od 2021 będzie obowiązywała zmieniona, wyższa płaca minimalna 

mająca bezpośredni wpływ na koszty świadczenia usługi przez Wykonawcę. W dniu składania oferty 

Wykonawca nie ma możliwości przewidzieć wysokość tej zmiany, co uniemożliwia rzetelną wycenę 

usługi świadczonej w 2021 roku. Niesie to za sobą zagrożenie wyceny świadczenia usługi poniżej 

kosztów własnych i naraża Wykonawcę na straty i utrudnia, lub uniemożliwia kontynuację 

świadczenia usługi w zmienionych warunkach. Czy w celu uniknięcia tych trudności Zamawiający 

dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia?” 
 

W związku z powyższym, Zmawiający wyjaśnia: 

Zgodnie z treścią wzoru umowy – stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający nie przewiduje 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy od stycznia 2021 r., oraz nie dopuszcza możliwości wypowiedzenia 

umowy przez Wykonawcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 


