Gdańsk, 22.08.2018 r.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 606554-N-2018 z dnia 21.08.2018,
na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w budynku Wydziału

Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
CRZP: ZP /178/017/R/18

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że
dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji
ust. 4 § 2 Przedmiot umowy otrzymuje brzmienie:

4.

Stosownie do art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności
w zakresie robót:
 przygotowania powierzchni do malowania;
 malowania farbami akrylowymi i olejowymi;
 wymiany stolarki drzwiowej;
 rozbiórki okładzin ścian i podłóg;
 robót w zakresie wykonania okładzin ścian i podłóg;
 montażu nowej instalacji sanitarnej i c.o. wraz z armaturą;
 montażu instalacji elektrycznej i wykonania pomiarów elektrycznych.

pkt 2) i 3) w ust. 15 § 5 Warunki realizacji otrzymują brzmienie:

2) Wykonawca będzie zobowiązany na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych czynności
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub podwykonawcę zanonimizowanych kopii umowy/umów o pracę tychże osób,
o których mowa w § 2 ust. 4 umowy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana przez
składającego w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). W kopii każdej umowy/umów muszą być wskazane: imię
i nazwisko pracownika (nie podlega anonimizacji), data zawarcia umowy, rodzaj umówionej pracy
oraz rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez złożenie wskazanych
poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 4 umowy
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
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,
oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
zanonimizowaną kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy.
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana przez składającego w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). W kopii każdej umowy/umów muszą być wskazane imię i nazwisko
pracownika (nie podlega anonimizacji), data zawarcia umowy, rodzaj umówionej pracy oraz
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.
c) 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;
d) 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
ust. 14 § 6 Rozliczanie robot i finansowanie otrzymuje brzmienie:
14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia
przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu .
pkt 7) ust. 10 w § 7 Podwykonawstwo został wykreślony
ust. 6 w § 8 Gwarancja otrzymuje brzmienie:
6. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się

do usuwania wad oraz usterek w czasie reakcji nie dłuższym niż 72 godziny od pisemnego
powiadomienia go przez Zamawiającego o awarii. Do zgłaszania wad uprawniony jest pracownik
Wydziału
Oceanotechniki
i
Okrętownictwa
Politechniki
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……………………………………………………… . Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej lub
za pomocą e-mail na adres Wykonawcy …………..……….………………………………………………………… .

w pkt 4) ust. 2 § 10 Dokumentacja odbiorowa wykreślono słowo „uzbrojenia”
ust. 6 § 12 Kary umowne oraz odstąpienie od umowy otrzymuje brzmienie:

6.

Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lub ust. 5 niniejszego paragrafu,
za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, strona po której leża przyczyny odstąpienia
zapłaci karę umowną w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

W załączeniu wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji, uwzględniający dokonane
zmiany.
Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powoduje
przedłużenia terminu składania ofert.
Z wyrazami szacunku

