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Ogłoszenie nr 540018123-N-2020 z dnia 30-01-2020 r.
Zgorzelec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503811-N-2020
Data: 17-01-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Zgorzelec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082154600000, ul. ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 77 56 988, e-mail wzp@zgorzelec.com,
faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca,
który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty:
jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i administrowaniu strefą płatnego parkowania - w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - o liczbie miejsc parkingowych
nie mniejszej niż 600, z wykorzystaniem parkometrów, przez okres ciągły minimum 12 miesięcy. W
przypadku wykonywania usługi czasookres częściowego jej wykonywania przed upływem terminu
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składania ofert nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiający dokona oceny spełniania
powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz - wykaz usług, o którym
mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta
zostanie oceniona najwyżej. 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 Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który
wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty:
jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i prowadzeniu obsługi strefy płatnego parkowania - w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - o liczbie miejsc
parkingowych nie mniejszej niż 600, z wykorzystaniem parkometrów, przez okres ciągły
minimum 12 miesięcy. W przypadku wykonywania usługi czasookres częściowego jej
wykonywania przed upływem terminu składania ofert nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Zamawiający przez zorganizowanie SPP rozumie między innymi: - utworzenie biura SPP, zatrudnienie pracowników i kontrolerów do obsługi SPP, - dostawę i montaż parkometrów wraz z
oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, a przez prowadzenie usługi SPP rozumie: - obsługę biura
SPP, - pobieranie opłat za parkowanie z minimum 600 miejsc postojowych, przez okres ciągły
minimum 12 miesięcy, - utrzymanie oznakowania drogowego SPP, - utrzymanie na bieżąco terenu
SPP. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ
oraz - wykaz usług, o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ wraz z załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 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 Informacje dodatkowe:
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-02-04, godzina: 10:00, 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: 2020-02-06, godzina: 10:00, 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

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie
zorganizowania i administrowania Strefą Płatnego Parkowania, zwana dalej SPP, na drogach
publicznych gminnych zlokalizowanych w mieście Zgorzelec, z wykorzystaniem parkometrów.
Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Zgorzelec będzie realizowana w
ustalonej przez Radę Miasta Zgorzelec Strefie Płatnego Parkowania,zgodnie z Uchwałą Nr
281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
pakowania na ternie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich
pobierania, wraz z Uchwałami ws. zmiany ww. uchwały, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do
SIWZ. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Strefa Płatnego Parkowania obejmuje 677 miejsc
postojowych, w tym 47 miejsc postojowych wyznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w
kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym oraz 166 miejsc postojowych dodatkowych (jest to szacunkowa liczba miejsc
parkingowych zlokalizowanych przy ul. Daszyńskiego oraz ul. Wrocławskiej), w tym 5 miejsc
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postojowych wyznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której
mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 2) Strefa Płatnego Parkowania znajduje się
w granicach następujących dróg publicznych: Dąbrowskiego, E. Plater, Langiewicza,
Sienkiewicza, Kościuszki, Piłsudskiego, Wolności, Partyzantów, Staszica, Konarskiego oraz
Warszawskiej. Planowane jest rozszerzenie granic Strefy Płatnego Parkowania w taki sposób
aby istniejące i planowane do wyznaczenia miejsca postojowe znajdujące się na ul.
Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej znajdowały się na granicach SPP. Planowania ilość
parkometrów do montażu przy miejscach do parkowania w SPP wynosi 46 sztuk. 3) Zakres
usługi obejmuje w szczególności: a) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu do
zatwierdzenia dokumentacji projektowej w zakresie wykazu urządzeń do pobierania i
rozliczania opłat parkingowych z ich lokalizacją, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca
zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na lokalizację i
kolorystykę ww. urządzeń, niezbędnych do zorganizowania i właściwego funkcjonowania
SPP; b) urządzenie i wyposażenie SPP zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją; c)
dostarczenie i zamontowanie wszystkich urządzeń technicznych niezbędnych do
zorganizowania SPP, w tym urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych, które
muszą spełniać wymagania określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do
SIWZ; d) wykonanie montażu wraz z przeprowadzeniem analizy dotyczącej usytuowania
urządzeń w SPP w oparciu o projekt organizacji ruchu; e) opracowanie i przedstawienie
Zamawiającemu do akceptacji wzorów identyfikatorów i kart abonamentowych, najpóźniej
na 14 dni przed wdrożeniem SPP, który Zamawiający określ na miesiąc od dnia podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego; f) wykonanie projektu organizacji ruchu na
poszerzenie SPP o 11 miejsc postojowych przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Langiewicza
do ul. Pułaskiego – prawa strona); g) wykonanie projektu organizacji ruchu na poszerzenie
SPP o 8 miejsc postojowych i wprowadzenie go przy ul. Wolności (odcinek od ul.
Piłsudskiego do ul. Partyzantów) oraz o 4 miejsca postojowe przy ul. Wolności (obok baru
Agatka – likwidacja postoju TAXI); h) wykonanie projektu organizacji ruchu na rozszerzenie
SPP o 166 miejsc postojowych (jest to szacunkowa liczba miejsc, która może ulec zmianie) i
wprowadzenie go na ul. Daszyńskiego oraz ul. Wrocławskiej; i) w trakcie obowiązywania
umowy na realizację zamówienia publicznego, możliwe wprowadzenie nowych 10 miejsc
parkingowych w SPP przy ul. Okrzei, przy nowo wybudowanych budynku mieszkalnym – o
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czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem; j) oznakowanie drogowe
nowych miejsc postojowych w rozszerzonych granicach strefy płatnego parkowania, na
podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, po ich
wprowadzeniu przechodzi na własność Zamawiającego, z obowiązkiem bieżącego
utrzymania oznakowania drogowego pionowego i jednokrotnym w ciągu roku
kalendarzowego odnowieniem oznakowania poziomego miejsc postojowych przez
Wykonawcę; k)koordynowanie całości prac związanych z oznakowaniem SPP w trakcie
organizacji Strefy Płatnego Parkowania, w szczególności: • dostawa i montaż wszystkich
materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, • stosowanie przy
organizowaniu SPP wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania na podstawie odrębnych przepisów, • wykonanie zadań
związanych z przeprowadzeniem zagospodarowania terenów parkingowych, • wykonanie
wszelkich prac związanych z dostosowaniem terenu SPP do jej właściwego
funkcjonowania, • wykonanie wszelkich niezbędnych prób, pomiarów, rozruchu, •
utrzymywanie oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego znajdującego się w
SPP, polegające na odnawianiu oznakowania poziomego miejsc postojowych przynajmniej
raz w roku oraz naprawa techniczna oznakowania pionowego, • utrzymanie systemu
naprowadzania na wolne miejsca postojowe na ulicy Warszawskiej, • kontrolowanie
wniesienia opłat za parkowanie w SPP; l) prowadzenie i administrowanie SPP zgodnie z
wymogami określonymi w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ,
gwarantującymi jej właściwe funkcjonowanie w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia; m) opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub
przekroczenie czasu opłaconego pojazdu w SPP będą pobierane na podstawie
wystawionego przez Wykonawcę zawiadomienia w biurze SPP lub wpłacane na rachunek
bankowy Wykonawcy. 4) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został
zawarty projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ oraz w Załączniku Nr 1
do SIWZ w skład, którego wchodzą: a) Uchwała Nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z
dnia 22 stycznia 2013 r. b) Uchwała Nr 107/2015 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27
października 2015 r., c) Uchwała Nr 207/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada
2016 r., d) Uchwała nr 309/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 r. 3.
Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot
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zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią
Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie
części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca
zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania
dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały określone w projekcie umowy,
stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na
umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób,
które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na:
obsłudze biura SPP, prowadzeniu kontroli w terenie w godzinach funkcjonowania SPP
oraz prowadzeniu i administrowaniu SPP. 2) Wykonawca lub podwykonawca
zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o
pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) W
terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu
oświadczenie (własne lub podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych
osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane
osoby. 4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy
udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za
nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie
umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w
zakresie zorganizowania i prowadzenia obsługi Strefy Płatnego Parkowania, zwana
dalej SPP, na drogach publicznych gminnych zlokalizowanych w mieście Zgorzelec, z
wykorzystaniem parkometrów. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta
Zgorzelec będzie realizowana w ustalonej przez Radę Miasta Zgorzelec Strefie Płatnego
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Parkowania,zgodnie z Uchwałą Nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22
stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego pakowania na ternie miasta
Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania, wraz
z Uchwałami ws. zmiany ww. uchwały, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.
Opis przedmiotu zamówienia: 1) Strefa Płatnego Parkowania obejmuje 677 miejsc
postojowych, w tym 47 miejsc postojowych wyznaczonych dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz 166 miejsc postojowych dodatkowych (jest
to szacunkowa liczba miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Daszyńskiego
oraz ul. Wrocławskiej), w tym 5 miejsc postojowych wyznaczonych dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu
drogowym. 2) Strefa Płatnego Parkowania znajduje się w granicach następujących
dróg publicznych: Dąbrowskiego, E. Plater, Langiewicza, Sienkiewicza, Kościuszki,
Piłsudskiego, Wolności, Partyzantów, Staszica, Konarskiego oraz Warszawskiej.
Planowane jest rozszerzenie granic Strefy Płatnego Parkowania w taki sposób aby
istniejące i planowane do wyznaczenia miejsca postojowe znajdujące się na ul.
Daszyńskiego i ul. Wrocławskiej znajdowały się na granicach SPP. Planowania ilość
parkometrów do montażu przy miejscach do parkowania w SPP wynosi 46 sztuk. 3)
Zakres usługi obejmuje w szczególności: a) wykonanie i przedłożenie
Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej w zakresie wykazu
urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych z ich lokalizacją, z
zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie niezbędne
uzgodnienia i pozwolenia na lokalizację i kolorystykę ww. urządzeń, niezbędnych do
zorganizowania i właściwego funkcjonowania SPP; b) urządzenie i wyposażenie SPP
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją; c) dostarczenie i zamontowanie wszystkich
urządzeń technicznych niezbędnych do zorganizowania SPP, w tym urządzeń do
pobierania i rozliczania opłat parkingowych, które muszą spełniać wymagania
określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ; d) wykonanie
montażu wraz z przeprowadzeniem analizy dotyczącej usytuowania urządzeń w SPP
w oparciu o projekt organizacji ruchu; e) opracowanie i przedstawienie
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Zamawiającemu do akceptacji wzorów identyfikatorów i kart abonamentowych,
najpóźniej na 14 dni przed wdrożeniem SPP, który Zamawiający określa na 60 dni
od dnia rozpoczęcia realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego; f)
wykonanie projektu organizacji ruchu na poszerzenie SPP o 11 miejsc
postojowych przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Langiewicza do ul. Pułaskiego
– prawa strona); g) wykonanie projektu organizacji ruchu na poszerzenie SPP o 8
miejsc postojowych i wprowadzenie go przy ul. Wolności (odcinek od ul.
Piłsudskiego do ul. Partyzantów) oraz o 4 miejsca postojowe przy ul. Wolności
(obok baru Agatka – likwidacja postoju TAXI); h) wykonanie projektu organizacji
ruchu na rozszerzenie SPP o 166 miejsc postojowych (jest to szacunkowa liczba
miejsc, która może ulec zmianie) i wprowadzenie go na ul. Daszyńskiego oraz ul.
Wrocławskiej; i) w trakcie obowiązywania umowy na realizację zamówienia
publicznego, możliwe wprowadzenie nowych 10 miejsc parkingowych w SPP przy
ul. Okrzei, przy nowo wybudowanych budynku mieszkalnym – o czym
Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem; j) oznakowanie
drogowe nowych miejsc postojowych w rozszerzonych granicach strefy płatnego
parkowania, na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów organizacji
ruchu, po ich wprowadzeniu przechodzi na własność Zamawiającego, z
obowiązkiem bieżącego utrzymania oznakowania drogowego pionowego i
jednokrotnym w ciągu roku kalendarzowego odnowieniem oznakowania
poziomego miejsc postojowych przez Wykonawcę; k)koordynowanie całości prac
związanych z oznakowaniem SPP w trakcie organizacji Strefy Płatnego
Parkowania, w szczególności: • dostawa i montaż wszystkich materiałów, maszyn i
urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, • stosowanie przy organizowaniu
SPP wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania na podstawie odrębnych przepisów, • wykonanie zadań związanych z
przeprowadzeniem zagospodarowania terenów parkingowych, • wykonanie
wszelkich prac związanych z dostosowaniem terenu SPP do jej właściwego
funkcjonowania, • wykonanie wszelkich niezbędnych prób, pomiarów, rozruchu, •
utrzymywanie oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego znajdującego
się w SPP, polegające na odnawianiu oznakowania poziomego miejsc postojowych
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przynajmniej raz w roku oraz naprawa techniczna oznakowania pionowego, •
utrzymanie systemu naprowadzania na wolne miejsca postojowe na ulicy
Warszawskiej, • kontrolowanie wniesienia opłat za parkowanie w SPP; l)
prowadzenie obsługi SPP zgodnie z wymogami określonymi w projekcie
umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ, gwarantującymi jej właściwe
funkcjonowanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia; m) opłaty
dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu
opłaconego pojazdu w SPP będą pobierane na podstawie wystawionego przez
Wykonawcę zawiadomienia w biurze SPP lub wpłacane na rachunek bankowy
Wykonawcy. 4) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został
zawarty projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ oraz w
Załączniku Nr 1 do SIWZ w skład, którego wchodzą: a) Uchwała Nr 281/2013
Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. b) Uchwała Nr 107/2015 Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 27 października 2015 r., c) Uchwała Nr 207/2016 Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2016 r., d) Uchwała nr 309/2017 Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 r. 3. Podwykonawstwo: 1) W
przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z
udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1
do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą
zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca
zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania
dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały określone w projekcie umowy,
stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia
na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1)
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać
czynności polegające na: obsłudze biura SPP, prowadzeniu kontroli w terenie w
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godzinach funkcjonowania SPP oraz prowadzeniu obsługi SPP. 2)
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby
wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku
rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę,
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww.
czynności. 3) W terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca
złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy),
zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy
oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. 4) Postanowienia,
dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie
ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy
stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
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