
 

 
Czerwionka-Leszczyny 16.05.2018 r. 

 
 

       Wykonawcy biorący udział                                       
       w postępowaniu   
       znak ZP.271.7.2018  

 
ZP.271.7.2018  
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Świadczenie usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny”. 
 

      Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz. U.                             
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób. 
 
1) pkt 3.5  ppkt 1 SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 

 
„1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
 
Zamawiający wymaga by wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane                  
z realizacją przedmiotu zamówienia (np. kierowcy,/ ładowacze/ operatorzy sprzętu)  oraz 
czynności  administracyjno – biurowe związane z realizacją umowy, były zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z póżn. zm.). 

 
W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby: 
 

a) czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia  oraz 
czynności  administracyjno – biurowe związane z realizacją umowy, o ile nie są (będą) 
wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 
gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

b) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa powyżej;” 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 
„ 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

 
Zamawiający wymaga by osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane                             
z realizacją przedmiotu zamówienia tj. kierowcy, ładowacze, operatorzy sprzętu  oraz 
osoba/y wykonująca/e czynności  administracyjno – biurowe związane                                               



 

z realizacją umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r.                        
poz. 108 z póżn. zm.). 

 
W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby: 
 

a) czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia  oraz 

czynności  administracyjno – biurowe związane z realizacją umowy, o ile nie są 

(będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działal-

ności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wyko-

nawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

b) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postano-

wienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej” 

 
2) pkt 3.5  ppkt 2 SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 

„2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności                                    
w trakcie realizacji zamówienia: 
Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób, które będą wykonywały wymagane przez Zamawiającego czynności. 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
wymagane przez Zamawiającego czynności będą wykonywały osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 
Ww. oświadczenie wykonawca i podwykonawca składa w zakresie w jakim będzie realizował 
wymagane przez zamawiającego czynności.  

 
W przypadku zmian w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. kierowcy,/ ładowacze/ operatorzy sprzętu)  
oraz czynności  administracyjno – biurowe związane z realizacją umowy w trakcie trwania 
umowy, Wykonawca (podwykonawca) każdorazowo w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany 
składa oświadczenie w powyżej opisanej formie z aktualnym wykazem zatrudnionych. 
 
Ponadto w trakcie realizacji zamówienia, na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności:  
 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                    
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy                     
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                   
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 
i 



 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia    29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ww. ustawy tak aby 
zakres anonimizacji umowy był zgodny z jej przepisami. Informacje takie jak: imię                       
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy  o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Nieprzedłożenie Zamawiającemu ww. oświadczenia i dokumentu                                                         
tj. nieudokumentowanie wykonywania wymaganych przez Zamawiającego czynności przez 
osobę zatrudnioną na umowę o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu, 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane przez 
Zamawiającego czynności;” 

 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 
„ 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

 
W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności:  
 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion                                     
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy 
i 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy                            
o ochronie danych osobowych tj. każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ww. ustawy tak aby 
zakres anonimizacji umowy był zgodny z jej przepisami. Informacje takie jak: 
imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                             
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
 

Nieprzedłożenie Zamawiającemu ww. oświadczenia i dokumentu                                                         
tj. nieudokumentowanie wykonywania wymaganych przez Zamawiającego czynności 
przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie 



 

wymogu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane 
przez Zamawiającego czynności;” 

 
3) pkt 4.3 SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 
„4.3 Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego,                    
po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.” 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 
„4.3 Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną na co najmniej                                 
2-dni robocze przed rozpoczęciem świadczenia usługi.” 
 
 
4) pkt 28.11 ppkt 3 SIWZ: 
 
dotychczasowe brzmienie: 
 
„3) Dane osobowe pozyskane od Wykonawców przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
przedmiotowego postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia                               
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku  z następującymi przepisami 
prawa:  
 
- ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  
 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania                            
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.” 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 

 
„3) Dane osobowe pozyskane od Wykonawców przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
przedmiotowego postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia                            
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku  z następującymi 
przepisami prawa:  
 
- ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  
 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
 
oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.” 
 
 



 

5) w Załączniku Nr 2 do SIWZ – wzór umowy § 2 ust 3: 
 
 
dotychczasowe brzmienie: 

 

„3. Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego,                           
po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną z co najmniej 2 -dniowym wyprzedzeniem.” 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 
„3. Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną na co najmniej 2-dni robocze przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi.” 
 
 
 6) w Załączniku Nr 2 do SIWZ – wzór umowy § 4: 
 
 
dotychczasowe brzmienie: 

„§ 4. 
Personel Wykonawcy. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia (np. kierowcy/ładowacze/operatorzy sprzętu) oraz 
czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją umowy, będą zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.). W związku z powyższym Zamawiający wymaga, 
aby: 
1) czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz czynności 

administracyjno-biurowe związane z realizacją umowy, o ile nie są (będą) wykonywane przez 
daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane 
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy                         
o pracę, 

2) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa powyżej. 
 

2. Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób, które będą wykonywały wymagane  przez Zamawiającego czynności. 

 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez 
Zamawiającego czynności będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 
Ww. oświadczenie wykonawca i podwykonawca składa w zakresie w jakim będzie realizował 
wymagane przez Zamawiającego czynności. 
 
W przypadku zmian w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia (np. kierowcy/ładowacze/operatorzy sprzętu) oraz czynności 
administracyjno-biurowe związane z realizacją umowy w trakcie trwania umowy, Wykonawca 
(podwykonawca) każdorazowo w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany składa oświadczenie                                
w powyżej opisanej formie w aktualnym wykazem zatrudnionych osób. 
 



 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                      
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 
i 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych                           
tj. każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 
ww. ustawy tak, aby zakres anonimizacji umowy był zgodny z jej przepisami. Informacje takie 
jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę    i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Nieprzedłożenie Zamawiającemu ww. oświadczenia i dokumentu tj. nieudokumentowanie 
wykonywania wymaganych przez Zamawiającego czynności przez osobę zatrudnioną na 
umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności. 

Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 
1) żądania wskazanego powyżej oświadczenia, 
2) żądania wskazanego powyżej dokumentu dotyczącego każdej osoby wykonującej 

wymagane przez Zamawiającego czynności, 
3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu, 
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wymagane przez Zamawiającego czynności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1.500,00 złotych za każdy przypadek osoby wykonującej ww. czynności, a nie 
zatrudnionej na umowę o pracę.” 

 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 
 

„§ 4. 
Personel Wykonawcy. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane                                 
z realizacją przedmiotu zamówienia tj. kierowcy, ładowacze, operatorzy sprzętu oraz 
osoba/y wykonująca/e czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją umowy, 
będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.). W związku 
z powyższym Zamawiający wymaga, aby: 
 



 

1) czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz czynności 
administracyjno-biurowe związane z realizacją umowy, o ile nie są (będą) wykonywane 
przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, 

2) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa powyżej. 

 
2. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym                    

w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności: 
 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 
i 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych tj. każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ww. ustawy tak, aby zakres 
anonimizacji umowy był zgodny z jej przepisami. Informacje takie jak: imię i nazwisko 
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę    i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania. 

3. Nieprzedłożenie Zamawiającemu ww. oświadczenia i dokumentu tj. nieudokumentowanie 
wykonywania wymaganych przez Zamawiającego czynności przez osobę zatrudnioną na 
umowę o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymagane przez Zamawiającego 
czynności. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności. 

      Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 
1) żądania wskazanego powyżej oświadczenia, 
2) żądania wskazanego powyżej dokumentu dotyczącego każdej osoby wykonującej 

wymagane przez Zamawiającego czynności, 
3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                             

ww. wymogu, 
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.500,00 złotych za każdy przypadek osoby 
wykonującej ww. czynności, a nie zatrudnionej na umowę o pracę.” 

 



 

7)  w Załączniku Nr 7 do SIWZ - wzór oferty po punkcie 5 zmienia się numeracje punktów na 
punkty od 6 do 17 natomiast nowy punkt 6:  

 
dotychczasowe brzmienie: 
 
„4.  Oświadczamy, że wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia (np. kierowcy,/ ładowacze/ operatorzy sprzętu)  oraz czynności  
administracyjno – biurowe związane z realizacją umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy                             
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.                           
z 2018 r. poz. 108 z póżn. zm.).” 

 
zmienia się na nowe brzmienie: 

 
„6.  Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia tj. kierowcy, ładowacze, operatorzy sprzętu  oraz osoba/y 
wykonująca/e czynności  administracyjno – biurowe związane z realizacją umowy, będą 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z póżn. zm.).” 

 
II. Aktualna treść załącznika Nr 2 do SIWZ – wzór umowy oraz załącznika Nr 7 do SIWZ – 
wzór oferty stanowi załącznik do niniejszej zmiany treści SIWZ.  
 
III. Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 
IV. Dokonana zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany 
treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
V. Zamawiający przypomina, że udostępniona Wykonawcom Zmiana treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                        
i wiąże Wykonawców. 
 

 


