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ZP/4-1/2019       Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Do wszystkich  
Wykonawców 

MODYFIKACJA SIWZ 

 

Dotyczy postępowania:  Znak sprawy: ZP/6/2019 pn. „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych 
na potrzeby Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie”.  

 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w sposób następujący:   

 

ROZDZIAŁ V 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

było: 

5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp. 

5.1. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące usługi 
ochrony obiektów, osób i mienia były pracownikami kwalifikowanymi zgodnie  
z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22.08.1997 r. (z późn. zmianami) oraz były 
zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (DZ.U. z 2014 r. poz.1502 z późn.zm). 

5.2. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Listę Osób wraz z informacją  
o czasie trwania umowy oraz informacją o czynnościach wykonywanych przez wskazane 
osoby oraz podaniem nr licencji. 

5.3. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej 
realizacji na każde wezwanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
a jeżeli strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu 
zamawiającemu kopie zanonimizowanych aktualnych umów  
o pracę lub innych dokumentów potwierdzających, że czynności, o których mowa  
w pkt.13.1. są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

5.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych aktualnych umów o pracę lub 
innych dokumentów potwierdzających w terminie wskazanym przez zamawiającego 
zgodnie z pkt.13.3. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
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pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 13.1. na podstawie umowy 
o pracę.  

5.5. Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie w/w 
warunków realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy. 

 

 

Jest  

5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp. 
 

5.1. Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zamówienia były 
zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (DZ.U. z 2014 r. poz.1502 z późn.zm). 

5.2. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy oświadczenie o liczbie osób,  
uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z informacją o czasie trwania umowy oraz 
informacją o czynnościach wykonywanych przez te osoby.   

5.3. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej 
realizacji na każde wezwanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
a jeżeli strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu 
zamawiającemu kopie zanonimizowanych aktualnych umów o pracę lub innych 
dokumentów potwierdzających, że czynności, o których mowa w pkt. 5.2 są wykonywane 
przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

5.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych aktualnych umów o pracę lub 
innych dokumentów potwierdzających w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących 
czynności związane z realizacja zamówienia na podstawie umowy o pracę.  

5.5. Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie w/w 
warunków realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy. 
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Sporządziła:  

Małgorzata Ludwiszewska-sekretarz Komisji. 

 
 

 

 

 


