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         WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Konserwacja  terenów  zieleni  oraz  utrzymanie  czystości  i  porządku,  w  tym
prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany treści
SWZ w zakresie:

Dział III – Projektowane postanowienia umowy

- par 14 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1)  likwidacji  lub  upadłości  Wykonawcy,  zmiana  Wykonawcy  (  za  wyjątkiem  sukcesji
uniwersalnej oraz zbycia przedsiębiorstwa)

- par 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17
1. Zamawiający  wymaga,  aby  przy  realizacji  zamówienia  Wykonawca  i/lub
podwykonawca  zatrudnił  na  podstawie  umowy  o  pracę  osoby  wykonujące  wszelkie
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks  pracy  (Dz.  U.  2020 r.  poz.  1320  ze  zm.).   Wymóg ten dotyczy  osób,  które
wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem  usługi,  czyli  tzw.
pracowników fizycznych.
2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania
czynności  kontrolnych  wobec  wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa ust.
1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)  żądania  oświadczeń  i  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

3.  W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, na każde wezwanie
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3
dni – przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego
wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej  wymienione  dowody  w  celu
potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:
1)  oświadczenia  Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika  na



podstawie umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których
mowa w ust.  1,  których  dotyczy  wezwanie.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w
szczególności:

a) określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c)  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem –  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  –  kopię  umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników
wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
3)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacenie  przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  z
tytułu zatrudnienia na umowę o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez
pracodawcę do ubezpieczeń, 
5)  oświadczenia  zatrudnionego  pracownika,  w  tym  oświadczenie  o  zatrudnieniu
pracownika  na  podstawie  umowy  o  pracę  -  w  odniesieniu  do  osób  wykonujących
czynności,  o  których  mowa w ust.  1,  których  dotyczy  wezwanie.  Oświadczenie  to
powinno zawierać w szczególności:

a) określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o
pracę oraz podpisem zatrudnionego pracownika.

Żądane  przez  Zamawiającego  dowody,  o  których  mowa  powyżej  będą  zawierały
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o  pracę,  w  szczególności  imię  i  nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
Wykonawcę  lub podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- par 19 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5 ust. 8 umowy

Rozdział III Informacje ogólne SWZ dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

16. Zgodnie z art.  139 ust.  1 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i  oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji  podmiotowej wykonawcy, którego oferta została
najwyżej  oceniona  w  zakresie  braku  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia  warunków
udziału w postępowaniu.

    Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

    Magdalena Kucharska
                                                 Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych




