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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 przebudowa ulic wraz z infrastrukturą – 

ul. Klonowa, ul. Dębowa, ul. Chopina i ul. Szymanowskiego w Żurominie. Zamówienie 

podzielone jest na dwie części tj: Część I – Przebudowa ulic Klonowa i Dębowa w Żurominie 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: Klonowej, Dębowej w Żurominie - dł. 0,295 

km. Zakres robót (branża drogowa) obejmuje między innymi: - roboty przygotowawcze - 

roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - krawężnik Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawierają załączniki: - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiar robót - Załącznik nr 

2a do SIWZ Projekt budowlany - Załącznik nr 3a do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne - Załącznik nr 4a do SIWZ Rysunek graficzny określający zakres przedmiotu 

zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233123-7 Część II – Przebudowa ulic 

Chopina i Szymanowskiego w Żurominie wraz z infrastrukturą Przedmiotem zamówienia jest 

przebudowa ulic: Chopina i Szymanowskiego w Żurominie - dł. 0,336 km wraz z rozbudową 

sieci kanalizacji sanitarnej dł. 75 m Zakres robót (branża drogowa) obejmuje między innymi: 

- roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - krawężniki Zakres 

robót (branża sanitarna) obejmuje między innymi: - roboty ziemne - roboty montażowe - 

przyłącza kanalizacji sanitarnej (roboty przygotowawcze i ziemne, roboty montażowe – 

przykanaliki) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: - Załącznik nr 

1b do SIWZ Przedmiar robót - Załącznik nr 2b do SIWZ Projekt budowlany - Załącznik nr 3b 

do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Załącznik nr 4b do SIWZ Rysunek 

graficzny określający zakres przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45233123-7, 45231300-8 Dot. Części I i II Zamówienia: 2. Roboty będące przedmiotem 

umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją 

techniczną, projektem budowlanym oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami 

prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 

realizacji robót. 3. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 4. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. 

5. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 6. Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania użytkowników drogi o długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty 

oraz konieczności przestrzegania tymczasowych warunków ruchu. Oznakowanie powinno 

być zgodne z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

inwestycyjnych. Koszty przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu obciążają 

wykonawcę. 7. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są 



roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej 

protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót. 9. W przypadku gdyby w dokumentacji 

przetargowej (w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe 

określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych 

oczekiwanych materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, 

urządzeń, produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania 

równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy 

muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach 

technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, 

muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą 

spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy 

potwierdzenie równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane 

przez zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta. 10. WYMAGANIA W 

ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 10.1 Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Dot. części 

I zamówienia: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - 

krawężnik - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych 

czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez 

osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących 

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów budowlanych. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od 

rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu 

wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Dot. części II 

zamówienia: Branża drogowa - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - 

nawierzchnia - krawężnik - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - 

wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Branża sanitarna - roboty ziemne - roboty 

montażowe - przyłącza kanalizacji sanitarnej (roboty przygotowawcze i ziemne, roboty 

montażowe – przykanaliki) - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - 

wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności 

wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz 

innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców 

materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca 

zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji 

zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez 

pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby. 10.2 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 10.1 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. 10.3 Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od dnia 



przekazania placu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które 

będą wykonywać czynności określone w pkt 10.1 wraz z oświadczeniem, że wymienione 

osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej 

zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem 

pracownika na budowę. 10.4 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 10.1 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. 10.5 Z tytułu 

niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ). 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 10.1 czynności. 10.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

W ogłoszeniu powinno być: : 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic wraz z 

infrastrukturą – ul. Klonowa, ul. Dębowa, ul. Chopina i ul. Szymanowskiego w Żurominie. 

Zamówienie podzielone jest na dwie części tj: Część I – Przebudowa ulic Klonowa i Dębowa 

w Żurominie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: Klonowej, Dębowej w 

Żurominie - dł. 0,295 km. Zakres robót (branża drogowa) obejmuje między innymi: - roboty 

przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - krawężnik Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiar robót - 

Załącznik nr 2a do SIWZ Projekt budowlany - Załącznik nr 3a do SIWZ Szczegółowe 



Specyfikacje Techniczne - Załącznik nr 4a do SIWZ Rysunek graficzny określający zakres 

przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233123-7 Część II – 

Przebudowa ulic Chopina i Szymanowskiego w Żurominie wraz z infrastrukturą Przedmiotem 

zamówienia jest przebudowa ulic: Chopina i Szymanowskiego w Żurominie - dł. 0,336 km 

wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dł. 75 m Zakres robót (branża drogowa) 

obejmuje między innymi: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - 

nawierzchnia - krawężniki Zakres robót (branża sanitarna) obejmuje między innymi: - roboty 

ziemne – kolektor (w tym odtworzenie nawierzchni żwirowej) - roboty montażowe – kolektor 

(w tym kanały z rur PVC, śr. zewn. 250 mm - dł 75 m, 2 szt. studni rewizyjnych z kręgów 

betonowych o śr. 1200 mm) - przyłącza kanalizacji sanitarnej: roboty przygotowawcze i 

ziemne, roboty montażowe – przykanaliki (w tym kanały z rur PVC o śr. zewn. 160 mm – dł. 

30 m) Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaślepić. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawierają załączniki: - Załącznik nr 1b do SIWZ Przedmiar robót - Załącznik nr 

2b do SIWZ Projekt budowlany - Załącznik nr 3b do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne - Załącznik nr 4b do SIWZ Rysunek graficzny określający zakres przedmiotu 

zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233123-7, 45231300-8 Dot. Części I i II 

Zamówienia: 2. Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, 

zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, projektem budowlanym oraz 

obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3. Materiały stosowane 

przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 4. Wymagany minimalny okres gwarancji 

na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. 5. Okres rękojmi równy jest okresowi 

gwarancji. 6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi o 

długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty oraz konieczności przestrzegania 

tymczasowych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z opracowanym 

projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót inwestycyjnych. Koszty 

przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu obciążają wykonawcę. 7. Za 

bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili 

rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) 

odpowiedzialny będzie Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej robót. 9. W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej 

(w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które 

mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające 

standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych 

materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, 

produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w 

stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co 

najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych 

materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać 

stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same 

funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie 

równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez 

zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta. 10. WYMAGANIA W ZAKRESIE 

ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 10.1 Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Dot. części I 

zamówienia: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - 

krawężnik - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - wykonanie innych 



czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez 

osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących 

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów budowlanych. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od 

rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu 

wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Dot. części II 

zamówienia: Branża drogowa - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - 

nawierzchnia - krawężnik - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - 

wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Branża sanitarna - roboty ziemne – kolektor 

- roboty montażowe – kolektor - przyłącza kanalizacji sanitarnej: roboty przygotowawcze i 

ziemne, roboty montażowe – przykanaliki - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn 

budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem 

bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy 

czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika 

robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; 

dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub 

podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu 

realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez 

pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby. 10.2 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 10.1 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. 10.3 Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od dnia 

przekazania placu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które 

będą wykonywać czynności określone w pkt 10.1 wraz z oświadczeniem, że wymienione 

osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej 

zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem 

pracownika na budowę. 10.4 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 10.1 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. 10.5 Z tytułu 

niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ). 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 10.1 czynności. 10.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

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

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: 2017-08-16, godzina: 10:30,  

W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-21, godzina: 10:30,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik - Część nr 2 Przebudowa ulic Chopina i Szymanowskiego w 

Żurominie wraz z infrastrukturą  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: Chopina i 

Szymanowskiego w Żurominie - dł. 0,336 km wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej 

dł. 75 m Zakres robót (branża drogowa) obejmuje między innymi: - roboty przygotowawcze - 

roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - krawężniki Zakres robót (branża sanitarna) 

obejmuje między innymi: - roboty ziemne - roboty montażowe - przyłącza kanalizacji 

sanitarnej (roboty przygotowawcze i ziemne, roboty montażowe – przykanaliki) Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: - Załącznik nr 1b do SIWZ Przedmiar 

robót - Załącznik nr 2b do SIWZ Projekt budowlany - Załącznik nr 3b do SIWZ Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne - Załącznik nr 4b do SIWZ Rysunek graficzny określający zakres 

przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233123-7, 45231300-8 2. 

Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z 

przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, projektem budowlanym oraz obowiązującymi 

polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3. Materiały stosowane przez 

Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 4. Wymagany minimalny okres gwarancji 

na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. 5. Okres rękojmi równy jest okresowi 

gwarancji. 6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi o 

długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty oraz konieczności przestrzegania 



tymczasowych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z opracowanym 

projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót inwestycyjnych. Koszty 

przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu obciążają wykonawcę. 7. Za 

bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili 

rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) 

odpowiedzialny będzie Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej robót. 9. W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej 

(w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które 

mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające 

standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych 

materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, 

produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w 

stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co 

najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych 

materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać 

stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same 

funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie 

równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez 

zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta. 10. WYMAGANIA W ZAKRESIE 

ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 10.1 Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Dot. części II 

zamówienia: Branża drogowa - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - 

nawierzchnia - krawężnik - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - 

wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Branża sanitarna - roboty ziemne - roboty 

montażowe - przyłącza kanalizacji sanitarnej (roboty przygotowawcze i ziemne, roboty 

montażowe – przykanaliki) - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - 

wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy czynności 

wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz 

innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców 

materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca 

zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji 

zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez 

pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby. 10.2 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 10.1 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. 10.3 Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od dnia 

przekazania placu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które 

będą wykonywać czynności określone w pkt 10.1 wraz z oświadczeniem, że wymienione 

osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej 

zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem 

pracownika na budowę. 10.4 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 10.1 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. 10.5 Z tytułu 

niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ). 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 3.10.1 czynności. 10.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic: Chopina i 

Szymanowskiego w Żurominie - dł. 0,336 km wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej 

dł. 75 m Zakres robót (branża drogowa) obejmuje między innymi: - roboty przygotowawcze - 

roboty ziemne - podbudowa - nawierzchnia - krawężniki Zakres robót (branża sanitarna) 

obejmuje między innymi: - roboty ziemne – kolektor (w tym odtworzenie nawierzchni 

żwirowej) - roboty montażowe – kolektor (w tym kanały z rur PVC, śr. zewn. 250 mm - dł 75 

m, 2 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm) - przyłącza kanalizacji 

sanitarnej: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty montażowe – przykanaliki (w tym kanały 

z rur PVC o śr. zewn. 160 mm – dł. 30 m) Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaślepić. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: - Załącznik nr 1b do SIWZ 

Przedmiar robót - Załącznik nr 2b do SIWZ Projekt budowlany - Załącznik nr 3b do SIWZ 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Załącznik nr 4b do SIWZ Rysunek graficzny 

określający zakres przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233123-7, 

45231300-8 2. Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, 



zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, projektem budowlanym oraz 

obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 3. Materiały stosowane 

przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 4. Wymagany minimalny okres gwarancji 

na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. 5. Okres rękojmi równy jest okresowi 

gwarancji. 6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi o 

długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty oraz konieczności przestrzegania 

tymczasowych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z opracowanym 

projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót inwestycyjnych. Koszty 

przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu obciążają wykonawcę. 7. Za 

bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty od chwili 

rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) 

odpowiedzialny będzie Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej robót. 9. W przypadku gdyby w dokumentacji przetargowej 

(w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które 

mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające 

standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych 

materiałów i urządzeń a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, 

produktów równoważnych. Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w 

stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co 

najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych 

materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać 

stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same 

funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie 

równoważności. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez 

zamawiającego lub Inspektora nadzoru i projektanta. 10. WYMAGANIA W ZAKRESIE 

ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 10.1 Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Dot. części II 

zamówienia: Branża drogowa - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowa - 

nawierzchnia - krawężnik - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn budowlanych, - 

wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Branża sanitarna - roboty ziemne – kolektor 

- roboty montażowe – kolektor - przyłącza kanalizacji sanitarnej: roboty przygotowawcze i 

ziemne, roboty montażowe – przykanaliki - kierowanie pojazdami, - obsługa maszyn 

budowlanych, - wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem 

bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg nie dotyczy 

czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika 

robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; 

dostawców materiałów budowlanych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub 

podwykonawca zatrudnił w/w osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu 

realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez 

pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 

na to miejsce innej osoby. 10.2 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 10.1 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. 10.3 Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od dnia 

przekazania placu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które 

będą wykonywać czynności określone w pkt 10.1 wraz z oświadczeniem, że wymienione 

osoby są zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. O każdorazowej 

zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji) Wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem 

pracownika na budowę. 10.4 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 10.1 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. 10.5 Z tytułu 

niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ). 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 3.10.1 czynności. 10.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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