
 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku | Muzeum Rejestrowane 

ul. Dominikańska 5-9 | 76-200 Słupsk | tel. 59 842 40 81 | muzeum@muzeum.slupsk.pl | www.muzeum.slupsk.pl 

Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach | Kluki 27 | 76-214 Smołdzino | tel. 59 846 30 20 | muzeum@muzeumkluki.pl | www.muzeumkluki.pl 

Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie | Swołowo 8 | 76-206 Słupsk | tel. 59 832 48 97 | promocja@muzeum.slupsk.pl | www.muzeum.swolowo.pl 

 
Słupsk, dnia 15 września 2022 r. 

 

Zamawiający:  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
  

  Wykonawcy wszyscy  

Nr postępowania: MPŚ- IX.261.4.2022 

          

Pytania i odpowiedzi 

 

Dotyczy:  

 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez 
negocjacji  na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej także „Pzp” pn. „Usługi ochrony osób i 
mienia oraz monitoringu elektronicznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” 

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 
następujące zapytania:  

 

Pytanie 1. 

Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – jeżeli zmiana ta będzie 
miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Na podstawie § 9 ust. 9 i 10 umowy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

Jednakże, z uwagi na fakt iż Rada Ministrów przyjęła już rozporządzenie w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., Wykonawca winien 
przyjąć do wyliczenia ceny oferty wskazane w nim zasady.  

Pytanie 2.  

Czy Wykonawca ma skalkulować swoją ofertę w oparciu o rozporządzenie w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na 2023 r.? (tj. 
uwzględniających przyjęte przez Radę Ministrów dwie zmiany wynagrodzeń w roku 2023)? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców wprowadzone niniejszym pismem jest wiążące dla wszystkich 
wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przedłuża 
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terminu do składania ofert. Przedmiotowe pismo zostało opublikowane na stronie internetowej 
postępowania www.muzeum.slupsk.pl w dniu 15.09.2022r.  

 

    
DYREKTOR 

Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku 

Marzenna Mazur 

http://www.muzeum.slupsk.pl/
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