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ZPB.271.3.2019 

MODYFIKACJA TRESCI SIWZ  
 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią w Stanach, 
gm. Bojanów  
 
 

Działając w imieniu Zamawiającego, Gminy Bojanów z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 37-433 
Bojanów ,  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną pływalnią  
w Stanach, gm. Bojanów” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 515758-
N-2019 z dnia 19.02.2019, zgodnie z poniższym: 
 
1) Postanowienia SIWZ w zakresie dotyczącym Przedmiotu zamówienia:  
 
a)  przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 12  do SIWZ – w dotychczasowym brzmieniu, otrzymują 
brzmienie - zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma – załącznik nr 12 do SIWZ  – przedmiar robót 
po modyfikacji z dnia 08.03.2019 r. ( br. budowlana i branża sanitarna)  
 
b) dokumentacja projektowa (Załącznik nr 10 do SIWZ) w dotychczasowym brzmieniu, otrzymują 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma – załącznik nr 10 do SIWZ  –projekt 
wykonawczy cz. Opisowa – br. budowlana po modyfikacji z dnia 08.03.2019 r.  
  
Modyfikacja w zakresie opisu przedmiotu zamówienia spowodowana jest licznymi wyjaśnieniami treści 
SIWZ w oparciu o zapytania Wykonawców w trakcie postepowania przetargowego.  
 
2) Postanowienia SIWZ w zakresie pkt 8.3. otrzymują brzmienie :  
„Termin wniesienia wadium upływa w dniu 19.03.2019 r. o godz. 10.00. Nie wniesienie wadium do upływu 
terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania”  
 
3) Postanowienia SIWZ w zakresie pkt. 10.3.  otrzymują brzmienie :  

„Zaleca się aby ofertę umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 

oznaczonej napisem: „Oferta na przetarg nieograniczony pn. Budowa hali sportowej wraz z przyszkolną 

pływalnią w Stanach, gm. Bojanów” Nie otwierać do godz. 10:15 dnia 19.03.2019  roku” 
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4) Postanowienia SIWZ w zakresie pkt. 11.1.  otrzymują brzmienie :  

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 i 6 należy złożyć w terminie do dnia 

19.03.2019 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Bojanów w sekretariacie na I piętrze, ul. Parkowa 5, 

37-433 Bojanów. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30. 

 
5) Postanowienia SIWZ w zakresie pkt. 11.3.  otrzymują brzmienie:  

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Parkowej 

5 w Bojanowie, pok. Nr 9 – sala posiedzeń”  

5) Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 20   otrzymują brzmienie: 
 

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY ZATRUDNIENIA   
NA UMOWĘ O PRACĘ 
20.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) robót budowlanych i instalacyjnych  
 
20.2. 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:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
20.3. 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, imion i nazwisk 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 szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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• 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. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 
20.4. 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 w punkcie 1 czynności.  
20.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 
6) Postanowienia SIWZ w zakresie rozdziału 23  otrzymują brzmienie 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 
Załącznik nr 1  Formularz ofertowy – wzór 
Załącznik nr 2      Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 dotyczące 
spełniania warunków udział w postepowaniu 
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4 Wzór wykazu robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat 
Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia   
 Załącznik nr 6  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 Załącznik nr 7 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  
Załącznik nr 8 Wzór umowy 
 Załącznik nr 9          Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
 Załącznik nr 10          Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 11  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 
Załącznik nr 12                     Przedmiary robót 
Załącznik nr 13                      Harmonogram rzeczowo-finansowy  
7) Załącznik nr 8 do SIWZ pn.  wzór umowy  - par. 11 otrzymuje brzmienie: § 11 
1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę  lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) robót budowlanych i instalacyjnych  
2. 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:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. 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, imion i nazwisk 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 szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 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. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 
4. 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 w punkcie 1 czynności.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy 
 
8) Załącznik nr Załącznik nr 13 do SIWZ Harmonogram rzeczowo-finansowy w dotychczasowym 

brzmieniu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma – załącznik nr 13 do 
SIWZ  –harmonogram rzeczowo-finansowy po modyfikacji z dnia 08.03.2019 r. 
 
Zmiana SIWZ w powyższym zakresie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia w niniejszym 

postępowaniu. Zamawiający zatem niezwłocznie zamieści ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia. 
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