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BZP.271.103.2020                                                                         

Wg rozdzielnika 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
                           „Projekt adaptacji dla potrzeb kształcenia specjalnego kompleksu budynków przy  

            ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść punktu 13 ppkt 11  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:  

1. „ Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty winien uwzględnić wysokość minimalnego  wynagrodzenia 
oraz  minimalnej stawki godzinowej, które obowiązywać będą w  roku  2021, ustalonych  na 
podstawie  przepisów  ustawy z dnia 10 października  2002r  o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę, 
tj.: 

 stawkę wyjściową wyliczoną zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
15.09.2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 
minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku (Dz.U. z dnia 16.09.2019 r. poz. 1596), 

 obligatoryjne obciążenia płac wynikające z przepisów:  
 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 266), 
 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1205)  
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.  

w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i 
ich skutków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 757). 

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.(t.j. Dz.U.2019.1482 z późn. zm.)  

 Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.7, z późn. zm.).” 
 
 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
 

Rozdzielnik:                       
Strona postępowania na Platformie zakupowej 
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