
 

Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o., Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk 
Tel: (+48) 58 767 21 01 • e-mail: biuro@ergoarena.pl, www.ergoarena.pl 

NIP: 583-287-03-17 • REGON: 193078050 • KRS: 0000216102 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 27.656.000,00 PLN w całości wpłacony 

 

 

Gdańsk, 04.12.2018 r. 

 

Sygn. Akt 7/2018 ZP 

 

        Strona Internetowa 

 

Sprawa: wyjaśnienie w postępowaniu na „Dozór oraz ochrona osób i mienia w Hali 

Ergo Arena” 

 

Spółka Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.  

 

Pytanie 1 

 

 Zamawiający we wzorze umowy w par. 4 pkt 2 ustanowił, że: „Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie: (…) w przypadku zmian przepisów prawa, 

które weszły w życie po zawarciu Umowy, a powodują konieczność zmiany postanowień 

Umowy”. 

Rozpoczęcie świadczenia usługi ochrony Zamawiający przewidział na dzień 27 grudnia 

2018r.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 

r. (Dz. U. 2018 poz. 1794) określające nową stawkę minimalnego wynagrodzenia  na rok 

2019r. w par. 3 stanowi, że „Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”, a 

więc po zawarciu przedmiotowej umowy na ochronę hali. 

Mając powyższe na uwadze, proszę o informację, czy Wykonawca powinien skalkulować cenę 

na 2018 rok, a następnie może wystąpić o waloryzację ceny na rok 2019  – czy cena 

całkowita za realizację zamówienia – która zawarta będzie w ofercie Wykonawcy powinna 

uwzględniać już znane koszty płacy na rok 2019 – a Zamawiający nie przewiduje waloryzacji 

ceny w tym zakresie.  

 

Odpowiedź: 

 Wykonawca winien skalkulować w ofercie cenę z uwzględnieniem już 

opublikowanych i znanych w momencie składania oferty przepisów Rozporządzenia RM z 

dnia 11 września 2018 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości stawki godzinowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 poz. 1794).  

Istotnie powyższe Rozporządzenie RM wchodzi z życiem z dniem 1 stycznia 2019 roku czyli 

już po zawarciu umowy na świadczenie usługi „Dozór oraz ochrona osób i mienia w Hali 

Ergo Arena” jednakże treść i konsekwencje wynikające z przepisów są już znane i podane 

do publicznej wiadomości.  
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Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w momencie, jeżeli w okresie obowiązywania umowy 

nastąpi zmiana przepisów, która była niemożliwa do przewidzenia i nie były znane 

okoliczności pozwalające wyliczyć cenę ofertową.   

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę 
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