Dotyczy:„Remont dachu na budynku głównym „A” Strzelińskiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o. w Strzelinie, ul. Wrocławska 46, 47-100 Strzelin”
Sygnatura: SZP V-T/Z/VIII/2016

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ w poniższym zakresie.
Było:
III.

a)
b)
c)
d)
e)

6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
roboty rozbiórkowe i demontażowe,
roboty dekarsko-blacharskie,
roboty ciesielskie,
roboty murowe i tynkarskie,
stolarkę okienną.
6.1.Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak
wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
6.2.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć
do
wglądu
kopie
umów
o
pracę
zawartych
przez
Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których
mowa powyżej.
6.3.W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
6.4.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z
pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem 6.2 będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace
oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w
załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
6.5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały
okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez
wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i
należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
6.6.Powyższy wymóg określony w punkcie 6 dotyczy również podwykonawców
wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
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Było:
XIII.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z
o.o., ul. Wrocławska 46 C, 57-100 Strzelin, Sekretariat Dyrekcji, pok. nr 4.- do dnia
15.12.2016 r. do godz. 12:00.
XIV.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego,
Dział administracyjno-techniczny, pok. nr 10. Otwarcie ofert jest jawne.
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1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2016 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego,
Dział administracyjno-techniczny, pok. nr 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w związku z powyższym aktualizuje „Wzór
umowy” oraz Załącznik nr 1-6 do SIWZ „Formularze”.

