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Ogłoszenie nr 500243718-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

Szczecin:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630213-N-2018 

Data: 01/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 810903040, ul. Małopolska  47, 70-

515  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 8211479, e-mail

zzp@sc.policja.gov.pl, faks 91 8211477. 

Adres strony internetowej (url): http://zachodniopomorska.policja.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych

polegających na budowie nowej siedziby KPP Sławno przy ul. Polanowskiej w Sławnie. 2.

Zakres robót obejmuje: 1) przygotowanie terenu, przyłączenie obiektów do sieci elektrycznej,

wodociągowej i kanalizacyjnej; 2) budowa budynku głównego KPP Sławno o kubaturze 7

784,07 m³ wraz z masztem antenowym o wysokości 33 m oraz pozostałych obiektów

towarzyszących o łącznej kubaturze 4182,04 m³; 3) budowa elementów zagospodarowania

terenu i infrastruktury technicznej. Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w

projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branże budowlana, sanitarna i

elektryczna stanowiących załącznik nr 6 do siwz. Całość robót jest objęta decyzją nr 714/17 z



10.10.2018

2/14

dnia 28 grudnia 2017 r. – pozwolenie na budowę. 3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie

wizji lokalnej w dniu 08.10.2018 r. o godz. 10:00 na terenie planowanej budowy przy ul.

Polanowskiej 45-45B w Sławnie (działka nr 268/10). 4. Zamawiający przewiduje udzielenie

Wykonawcy zaliczki, zgodnie z treścią art. 151a uPzp na zasadach, o których mowa w § 10

wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 5. Wykonawca musi dysponować na etapie

realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 z późn. zm.) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają

posiadanie takich uprawnień w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej (lub równoznaczne

zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba; 2)

instalacji sanitarnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa,

obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba; 3) instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa,

obowiązującymi w dniu ich wydania) co najmniej 1 osoba. Zamawiający dopuszcza połączenie

wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje, wszystkich

warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 4) dysponowanie przy wykonywaniu

instalacji i montażu elektronicznych systemów alarmowych Kwalifikowanymi Pracownikami

Zabezpieczenia Technicznego wpisanymi na Listę Kwalifikowanych Pracowników

Zabezpieczenia Technicznego prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z

późn. zm.) 6. Sposób wyliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę został opisany w rozdziale

XII niniejszej siwz. 7. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i

płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik

nr 5 do siwz. 8. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym

Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów, roboty ziemne, 45100000-8 Roboty budowlane z przygotowaniem terenu pod budowę,

45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji, 45310000-3 Roboty instalacyjne

elektryczne, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45331200-8 Instalowanie

urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych. 9. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w

dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość
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zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych

parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot

zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp.,

jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty,

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż

intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania

Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania

równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-

jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane

przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie

jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania

równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 10.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zobowiązał się do zatrudnienia, w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 917 z

późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji

zamówienia osób wykonujących roboty budowlane (z pominięciem operatorów sprzętu i

kierowców), na cały okres realizacji zamówienia. 11. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt.

10 nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji

umowy o roboty budowlane. 12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o

zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z

podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż

trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy oraz podpisane przez

zatrudnionych pracowników oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych, o których mowa w § 18 ust. 3 wzoru umowy o roboty budowlane. 13. Pozostałe

wymagania dotyczące zatrudnienia określone zostały w § 6 wzoru umowy o roboty budowlane

będącej załącznikiem nr 5 do siwz. 14. Wymagania dotyczące zatrudnienia osoby

niepełnosprawnej i osoby bezrobotnej: 14.1. Od Wykonawcy, który zadeklaruje w ofercie

zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, za co
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Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty Zamawiający zgodnie z art.

29 ust.4 pkt 3 uPzp wymaga przedłożenia Zamawiającemu nie później niż 30 dni od daty

podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych oraz na każde pisemne żądanie

Zamawiającego, (nie później niż 15 dni od otrzymania wezwania): 1) oświadczenia o

zatrudnieniu tej osoby w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

(tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE,

EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów

ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła przy realizacji zadania osoba niepełnosprawna;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawartej umowy o pracę; 3) potwierdzoną

za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespół

do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej lub częściowej

niezdolności do pracy wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS lub właściwego dokumentu

określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2018 poz. 1000). 14.2. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę w ofercie do

zatrudnienia przy realizacji zadania osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego

urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r. nr 69 poz. 415 t.j. z późn. zm.) lub na podstawie

właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawionego przez organ

zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach

państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na

podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze

pełnego wymiaru czasu pracy, za co Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty do kryterium

wyboru oferty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.4 pkt 1 uPzp wymaga przedłożenia

Zamawiającemu: 1) oświadczenia o zatrudnieniu osoby lub osób w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub analogicznych przepisów państw

członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z

podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie lub będą pełniły przy realizacji

zadania te osoby; 2) oświadczenia, że Wykonawca nie pozostawał z zatrudnioną osobą w

stosunku pracy w okresie miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie niniejszego

zamówienia zanonimizowanego w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
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nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych oraz na każde

pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż 15 dni od otrzymania wezwania). 14.3.

Zatrudnianie osoby lub osób, o których mowa w pkt 14.1 oraz pkt 14.2 przy realizacji

zamówienia powinno trwać nie krócej niż do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W

przypadku, rozwiązania stosunku pracy osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej

realizującej zamówienie, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do

zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego lub osoby niepełnosprawnej nie później niż 30

dni po ewentualnym rozwiązaniu umowy z osobą zatrudnioną dotychczas i trwać do końca

realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych. 14.4. Wykonawca niezwłocznie, zawiadamia

Zamawiającego o zatrudnieniu takiej osoby przesyłając kserokopie dokumentów,

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: a) w przypadku osoby

bezrobotnej - zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpis

skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę o pracę i

pisemne oświadczenie, że Wykonawca nie pozostawał z zatrudnioną osobą w stosunku pracy w

okresie miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych lub

kserokopię dokumentu wskazującego odstępstwo od zatrudnienia wynikające z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy; b) w przypadku osoby niepełnosprawnej dokumenty określone w

pkt 14.1. 14.5. W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn

niezależnych od pracodawcy w terminie określonym w pkt 14.3 Wykonawca, nie później niż 30

dni od rozwiązania umowy z osoba zatrudnioną dotychczas, wykaże że przedstawił zgłoszenie

ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się

realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania (w szczególności braku na obszarze, w którym jest realizowane

zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia)

lub odmowę podjęcia pracy przez taką osobę (bezrobotną). 14.6. Zamawiający zastrzega sobie

prawo do żądania na każdym etapie realizacji budowy przedłożenia stosownych dokumentów

potwierdzających zatrudnienie wszystkich osób (w tym osób niepełnosprawnych oraz

bezrobotnych) przy realizacji zadania na podstawie umowy o pracę, pod rygorem naliczenia kar

umownych, o których mowa w § 14 wzoru umowy o wykonanie robót budowlanych. 14.7. W

przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany (z pominięciem przerw wynikających z

zapisów umowy o wykonanie robót budowlanych) przy realizacji zamówienia osób, o których

mowa w pkt. 14.1 i pkt 14.2 (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie
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Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych określonych w § 14

wzoru umowy o wykonanie robót budowlanych. 14.8. Zatrudnienie przez podwykonawców lub

dalszych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym rozdziale osób wskazanych w

pkt 14.1 i pkt 14.2 jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia

tych osób jedynie w odniesieniu do okresu i zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo. 15. Zamawiający przewiduje wymagania związane z zapewnieniem

dostępności dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o

których mowa w art. 29 ust. 5 uPzp w tym do użytku osób fizycznych i pracowników

Zamawiającego, które zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik

do umowy o wykonanie robót budowlanych. Przedmiot zamówienia sporządzony jest z

uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych dla wszystkich

użytkowników. 16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 17. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza

powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy; 2) w przypadku powierzenia

realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę

(zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych

kontaktowych (załącznik nr 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w

rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz). W przypadku braku

takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez

udziału podwykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych

polegających na budowie nowej siedziby KPP Sławno przy ul. Polanowskiej w Sławnie. 2.

Zakres robót obejmuje: 1) przygotowanie terenu, przyłączenie obiektów do sieci elektrycznej,

wodociągowej i kanalizacyjnej; 2) budowa budynku głównego KPP Sławno o kubaturze 7

784,07 m³ wraz z masztem antenowym o wysokości 33 m oraz pozostałych obiektów

towarzyszących o łącznej kubaturze 4182,04 m³; 3) budowa elementów zagospodarowania

terenu i infrastruktury technicznej. Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w

projekcie wykonawczym, przedmiarach robót, kosztorysach nakładczych, Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branże budowlana, sanitarna i

elektryczna stanowiących załącznik nr 6 do siwz. Całość robót jest objęta decyzją nr 714/17 z

dnia 28 grudnia 2017 r. – pozwolenie na budowę. 3. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie

wizji lokalnej w dniu 15.10.2018 r. o godz. 10:00 na terenie planowanej budowy przy ul.
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Polanowskiej 45-45B w Sławnie (działka nr 268/10). 4. Zamawiający przewiduje udzielenie

Wykonawcy zaliczki, zgodnie z treścią art. 151a ustawy Pzp na zasadach, o których mowa w §

10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 5. Wykonawca musi dysponować na

etapie realizacji umowy osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy

nakładają posiadanie takich uprawnień w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej (lub

równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1

osoba; 2) instalacji sanitarnych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa,

obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba; 3) instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa,

obowiązującymi w dniu ich wydania) co najmniej 1 osoba. Zamawiający dopuszcza połączenie

wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje, wszystkich

warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 4) dysponowanie przy wykonywaniu

instalacji i montażu elektronicznych systemów alarmowych Kwalifikowanymi Pracownikami

Zabezpieczenia Technicznego wpisanymi na Listę Kwalifikowanych Pracowników

Zabezpieczenia Technicznego prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z

późn. zm.) 6. Sposób wyliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę został opisany w rozdziale

XII niniejszej siwz. 7. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i

płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik

nr 5 do siwz. 8. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym

Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów, roboty ziemne, 45100000-8 Roboty budowlane z przygotowaniem terenu pod budowę,

45216111-5 Roboty budowlane w zakresie posterunków policji, 45310000-3 Roboty instalacyjne

elektryczne, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45331200-8 Instalowanie

urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych. 9. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w

dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość

zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych

parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot
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zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp.,

jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty,

specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż

intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania

Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania

równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-

jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane

przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie

jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania

równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. 10.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zobowiązał się do zatrudnienia, w

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 917 z

późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji

zamówienia osób wykonujących roboty budowlane (z pominięciem operatorów sprzętu i

kierowców), na cały okres realizacji zamówienia. 11. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt.

10 nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji

umowy o roboty budowlane. 12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o

zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z

podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż

trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy oraz podpisane przez

zatrudnionych pracowników oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych, o których mowa w § 18 ust. 3 wzoru umowy o roboty budowlane. 13. Pozostałe

wymagania dotyczące zatrudnienia określone zostały w § 6 wzoru umowy o roboty budowlane

będącej załącznikiem nr 5 do siwz. 14. Wymagania dotyczące zatrudnienia osoby

niepełnosprawnej i osoby bezrobotnej: 14.1. Od Wykonawcy, który zadeklaruje w ofercie

zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, za co

Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty Zamawiający zgodnie z art.

29 ust.4 pkt 3 ustawy Pzp wymaga przedłożenia Zamawiającemu nie później niż 30 dni od daty
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podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych oraz na każde pisemne żądanie

Zamawiającego, (nie później niż 15 dni od otrzymania wezwania): 1) oświadczenia o

zatrudnieniu tej osoby w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

(tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE,

EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów

ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła przy realizacji zadania osoba niepełnosprawna;

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawartej umowy o pracę; 3) potwierdzoną

za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespół

do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej lub częściowej

niezdolności do pracy wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS lub właściwego dokumentu

określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych

osobowych pracowników zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2018 poz. 1000). 14.2. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę w ofercie do

zatrudnienia przy realizacji zadania osoby bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego

urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r. nr 69 poz. 415 t.j. z późn. zm.) lub na podstawie

właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracy, wystawionego przez organ

zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach

państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na

podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze

pełnego wymiaru czasu pracy, za co Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty do kryterium

wyboru oferty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.4 pkt 1 ustawy Pzp wymaga przedłożenia

Zamawiającemu: 1) oświadczenia o zatrudnieniu osoby lub osób w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub analogicznych przepisów państw

członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z

podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie lub będą pełniły przy realizacji

zadania te osoby; 2) oświadczenia, że Wykonawca nie pozostawał z zatrudnioną osobą w

stosunku pracy w okresie miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie niniejszego

zamówienia zanonimizowanego w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,

nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych oraz na każde

pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż 15 dni od otrzymania wezwania). 14.3.
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Zatrudnianie osoby lub osób, o których mowa w pkt 14.1 oraz pkt 14.2 przy realizacji

zamówienia powinno trwać nie krócej niż do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W

przypadku, rozwiązania stosunku pracy osoby bezrobotnej lub osoby niepełnosprawnej

realizującej zamówienie, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do

zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego lub osoby niepełnosprawnej nie później niż 30

dni po ewentualnym rozwiązaniu umowy z osobą zatrudnioną dotychczas i trwać do końca

realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych. 14.4. Wykonawca niezwłocznie, zawiadamia

Zamawiającego o zatrudnieniu takiej osoby przesyłając kserokopie dokumentów,

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: a) w przypadku osoby

bezrobotnej - zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpis

skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę o pracę i

pisemne oświadczenie, że Wykonawca nie pozostawał z zatrudnioną osobą w stosunku pracy w

okresie miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych lub

kserokopię dokumentu wskazującego odstępstwo od zatrudnienia wynikające z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy; b) w przypadku osoby niepełnosprawnej dokumenty określone w

pkt 14.1. 14.5. W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn

niezależnych od pracodawcy w terminie określonym w pkt 14.3 Wykonawca, nie później niż 30

dni od rozwiązania umowy z osoba zatrudnioną dotychczas, wykaże że przedstawił zgłoszenie

ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się

realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania (w szczególności braku na obszarze, w którym jest realizowane

zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia)

lub odmowę podjęcia pracy przez taką osobę (bezrobotną). 14.6. Zamawiający zastrzega sobie

prawo do żądania na każdym etapie realizacji budowy przedłożenia stosownych dokumentów

potwierdzających zatrudnienie wszystkich osób (w tym osób niepełnosprawnych oraz

bezrobotnych) przy realizacji zadania na podstawie umowy o pracę, pod rygorem naliczenia kar

umownych, o których mowa w § 14 wzoru umowy o wykonanie robót budowlanych. 14.7. W

przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany (z pominięciem przerw wynikających z

zapisów umowy o wykonanie robót budowlanych) przy realizacji zamówienia osób, o których

mowa w pkt. 14.1 i pkt 14.2 (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie

Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych określonych w § 14

wzoru umowy o wykonanie robót budowlanych. 14.8. Zatrudnienie przez podwykonawców lub
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dalszych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym rozdziale osób wskazanych w

pkt 14.1 i pkt 14.2 jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia

tych osób jedynie w odniesieniu do okresu i zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo. 15. Zamawiający przewiduje wymagania związane z zapewnieniem

dostępności dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o

których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w tym do użytku osób fizycznych i pracowników

Zamawiającego, które zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik

do umowy o wykonanie robót budowlanych. Przedmiot zamówienia sporządzony jest z

uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych dla wszystkich

użytkowników. 16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 17. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza

powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy; 2) w przypadku powierzenia

realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę

(zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i

danych kontaktowych (załącznik nr 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się

w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz). W przypadku braku

takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez

udziału podwykonawcy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający

uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność zawodową zapewniającą należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (rozbudowie, nadbudowie,

odbudowie) przebudowie lub remoncie budynku lub budynków z wykonaniem robót branży

łącznie: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej o wartości zadania nie mniejszej niż 8 500 000,00 zł

brutto w ramach jednej umowy. W przypadku złożenia oferty wspólnej np. przez konsorcjum

(spółkę cywilną) powyższy warunek dot. zdolności zawodowej winien w całości spełniać jeden z

podmiotów tj. członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej). Łączenie zdolności
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zawodowej podmiotów, członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) w celu wykazania

spełnienia powyższego warunku Zamawiający uzna za niespełnienie powyższego warunku.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna spełnienie warunku dot. zdolności zawodowej

jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co

najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (rozbudowie, nadbudowie, odbudowie)

przebudowie lub remoncie budynku lub budynków z wykonaniem robót branży łącznie:

budowlanej, sanitarnej, elektrycznej o wartości zadania nie mniejszej niż 8 500 000,00 zł brutto

w ramach jednej umowy, lub - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie

(rozbudowie, nadbudowie, odbudowie) przebudowie lub remoncie budynku lub budynków z

wykonaniem robót branży łącznie: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej o wartości każdego

zadania nie mniejszej niż 6 500 000,00 zł brutto w ramach oddzielnych umów. W przypadku

złożenia oferty wspólnej np. przez konsorcjum (spółkę cywilną) powyższy warunek dot.

zdolności zawodowej winien w całości spełniać jeden z podmiotów tj. członków konsorcjum

(wspólników spółki cywilnej). Łączenie zdolności zawodowej podmiotów, członków konsorcjum

(wspólników spółki cywilnej) w celu wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający

uzna za niespełnienie powyższego warunku. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania

w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 zł. 2. Wadium

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.10.2018 r. do godziny 13.00.

Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub

kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca

wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120
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0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy Wykonawca

wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych

gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku,

zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na

pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały

okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o

których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku

formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie

zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest

codziennie w godzinach od 11.00 – 14.00. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat

wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 zł. 2.

Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.10.2018 r. do

godziny 13.00. Decyduje data wpływu wadium do Zamawiającego. 3. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium

wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr

33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 5. W

przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: -

zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium

nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)

zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5

ustawy Pzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w

trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego

wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3

ustawy Pzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art.

45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul.

Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 –

14.00. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
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Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-10-22, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-10-25, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

 


