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Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż 

wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Wzorów 

Umów dla poszczególnych zadań, stanowiących załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 do SIWZ dla 

przetargu nieograniczonego na „Rozdzielenie węzłów grupowych W/3, W/5, W/13 i W/16- 

zaprojektowanie z opcją budowy”. 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz Wzoru Umowy: 

 

1. Pkt. 3.4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie, o treści: 

3.4 Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. 

 

 Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy  

były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców na podstawie umowy o pracę.  

 

 Wymóg o którym mowa powyżej  dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego, 

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, 

kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, 

w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane 

nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).  

 

 W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania 

przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie 

wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu 

pracowników na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację 

w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem 
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pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy 

będącego Wykonawcą lub podwykonawcą.  

 

 Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy 

osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub 

podwykonawcami. 

 

2. Pkt. 15.2 lit a) i b SIWZ otrzymuje nowe brzmienie, o treści: 

15. 2. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się 

z Wykonawcami są: 

a) W zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia –  

Artur Krawczyk, w godz. pomiędzy 800 -1600 – Tel. + 48 91 45 09 934, 

e-mail: artur.krawczyk@sec.com.pl  

b) W zakresie formalno – prawnym – 

Agnieszka Śmiechowska, w godz. pomiędzy 730 - 1530–Tel. +48 91 45 09 857, 

e- mail: agnieszka.smiechowska@sec.com.pl 

 

3. § 17 ust. 1 Załączników 8.1- 8.4 (wzory umowy) otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osobę/osoby 

wykonującą/wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót 

w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy 

kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz 

innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich 

realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze 

zm.)”. 

 

4. § 7 ust. 6 lit. n) Załączników 8.1- 8.4 (wzory umowy) otrzymuje nowe brzmienie o 

treści: 

„n) zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP umowa o Podwykonawstwo uwzględniać będzie 

obowiązek Podwykonawcy Robót zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących proste czynności budowlane.  
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Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie terminu 

składania ofert. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2017 r. do 

godz. 13.30, a otwarcie odbędzie się w dniu 15.09.2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska. 


