Gdańsk, 2016.10.07
L.dz…………….S/2016

Dotyczy: zamówienia publicznego ZP/PN/4/2016 – przetarg nieograniczony na Roboty budowlane
wraz z dostawą i montażem wyposażenia bibliotecznego w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku (filie nr 1, 7. 8, 26,28).
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej Pzp dokonuje zmian w
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodając do wzoru Umowy (Zał. Nr 1 do SIWZ)
w § 10 ustępy od 14 do 20.
14. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy.
15. 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 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.).
16. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę
zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa
wyżej.
17. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
18. Niepłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami
wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z w.w. ustępem będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 1000 PLN
(słownie złotych: jeden tysiąc) za każdy taki przypadek.
19. 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.
20. Powyższy wymóg określony w ustępie 19 dotyczy również podwykonawców wykonujących
wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych).
Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14 października 2016 do
godz.10.00. Otwarcie ofert 14 października 2016 o godz. 10.30.

