
Gniewoszów, dnia 09.12.2016

ZMIANA  treści  SIWZ

W  związku  z  przetargiem  nieograniczonym  na  usługi  polegające  na  odbieraniu i

zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z

terenu gminy Gniewoszów i Gminy Sieciechów oraz ze znajdujących się w tych gminach

punktach  selektywnej  zbiórki  odpadów   na  podstawie  art.  38  ust.  4   ustawy  Prawo

Zamówień Publicznych z dniav29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1) W  Rozdziale   III.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA punkcie  3.8 INNE

OBOWIĄZKI WYKONAWCY dodaje się pkkt 3 w brzmieniu:

3.  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

 obsługa samochodów wykorzystywanych w trakcie realizacji zamówienia.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

 żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania

ww. wymogów,

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

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  w punkcie  1  czynności  w

trakcie realizacji zamówienia:

 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, rodzaju umowy o

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

 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. w

szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny

być możliwe do zidentyfikowania;

 zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

 poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych.

 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia

na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  punkcie  1

czynności  zamawiający przewiduje sankcję  w postaci  obowiązku zapłaty przez

wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach

umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w

1
 Wyliczenie  ma  charakter  przykładowy.  Umowa  o  pracę  może  zawierać  również  inne  dane,  które  podlegają

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 



wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  żądanych  przez  zamawiającego

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  traktowane  będzie  jako

niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego

czynności. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę

lub  podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie  kontroli  przez

Państwową Inspekcję Pracy.

2) W  UMOWIE STANOWIĄCEJ W ZAŁACZNIK Nr 2 do SIWZ:

a) W  § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub

podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie  realizacji

zamówienia:

obsługa samochodów wykorzystywanych w trakcie realizacji zamówienia.

 W  trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub

podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób

wykonujących  wskazane w punkcie  1 czynności.  Zamawiający uprawniony jest  w

szczególności do: 

 żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.

wymogów i dokonywania ich oceny,

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów,

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

 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 w punkcie

1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz

podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu  wykonawcy  lub

podwykonawcy;

 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. w szczególności1 bez

imion,  nazwisk,  adresów,  nr  PESEL  pracowników).  Informacje  takie  jak:  data

zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy o pracę i  wymiar etatu powinny być możliwe do

zidentyfikowania;

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę

lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

 poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych.

 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  w  punkcie  1  czynności

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie

zamówienia  publicznego.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez

zamawiającego  terminie  żądanych  przez  zamawiającego  dowodów  w  celu

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę

lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 

 W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy przez



wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

:

b) w  § 8 ust. 1 w sekcji  dla Wykonawcy dodaje się pkt f) w brzmieniu:

f)  za  niewypełnienie  wymogu  zatrudniania  pracowników  na  podstawie  umowy  o  pracę

rozumieniu  przepisów  Kodeksu  Pracy  przy obsłudze  samochodów  wykorzystywanych  w

trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w

wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o

minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (obowiązujących  w  chwili  stwierdzenia  przez

Zamawiającego  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  wymogu  zatrudniania  pracowników  na

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w

okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą

osobę 

Wójt Gminy Gniewoszów

     Marcin Szymon Gac


