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32-864 Gnojnik 

 

 

Pismo: RIiD.271.15.2018  Gnojnik dnia: 2018-11-19 

 

P O W I A D O M I E N I E 

o zmianach  SIWZ nr 1 
 

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na: 

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2018/2019 na terenie Gminy 

Gnojnik 

(przetarg nieograniczony). 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony,  Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Zamawiający,  wprowadza zapis  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. W punkcie 3.ppkt.3.1 dodaje się: 

 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 

1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie 

czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym 

przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp 

wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg 

ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

usług w szczególności: 

a) związanych z  zimowym utrzymaniem  dróg i chodników ( kierowcy, operatorzy 

pojazdów ) 

2) Wymóg nie dotyczy osób wykonujących usługi dostaw materiałów,  usługi 

transportowe. 



 
   

3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni 

od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób 

wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy 

lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 

1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności 

wymienione w pkt. 1 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. 

4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie 

umowy będącym załącznikiem do SIWZ.  

5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w 

projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko 

Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363. 

 


