GMINA ŚWIĘCIECHOWA
Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail:urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

Numer sprawy FS.271.27.2017
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej”
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w następującym zakresie:
1. w Rozdziale 3 SIWZ usunięto następujące zapisy:
„5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a. roboty związane z świadczeniem usługi energii, jeżeli wykonywanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy.
6. Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt
5 powyżej. Przed przekazaniem listy Wykonawca uzyska zgody pracowników na udostępnienie
danych.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez
wezwanie Wykonawcy do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę
umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 6 i 7 powyżej,
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących
pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar
umownych, o których mowa w § 10 wzoru umowy (załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ).”
2. w Rozdziale 6 SIWZ zmianie ulega treść pkt 19:
Było:
„19. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w
tym zakresie.”
Jest:
„19. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiające go, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.”
3. w rozdziale 3 pkt 10 SIWZ usunięto następujące zapisy:
„2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,”
4. we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ w § 10 zmianie
ulega treść ust. 5:
Było:
„5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługi objęte
przedmiotem umowy – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.
b) za nieprzedłożenie lub nieuzupełnienie umowy o współpracy wykonawców wspólnie realizujących
umowę w zakresie i terminie wskazanym przez zamawiającego – 500,00 zł na każdy dzień
opóźnienia.”

Jest:
„5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieprzedłożenie lub nieuzupełnienie umowy o współpracy wykonawców wspólnie
realizujących umowę w zakresie i terminie wskazanym przez zamawiającego – 500,00
zł na każdy dzień opóźnienia.”
Zmodyfikowany Załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ został udostępniony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego
pisma.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych

