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UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  

  

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-
060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 
Informuje, że: 

I. W SIWZ zmianie ulegają zapisy w rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Jest: 
5. W związku z powyższym Wykonawca w terminie dwóch dni, licząc od daty zawarcia 

umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione  
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników o których 
mowa w pkt. 3 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie 
realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do 
wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub 
podwykonawcą. 

6. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby 
wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na 
terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować 
fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do 
wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. 
Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający 
przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio 
zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w 
zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). 

7. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt. 4, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej 
Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości 
podstawy zatrudnienia pracownika. 
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Powinno być: 
5. W związku z powyższym Wykonawca w terminie dwóch dni, licząc od daty zawarcia 

umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu „Listy pracowników wykonawcy” 
sporządzoną odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu 
pracowników o których mowa w pkt. 4 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką 
informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem 
pracownika do wykonywania prac każdorazowo „Listę pracowników wykonawcy” 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego 
Wykonawcą lub podwykonawcą. 

6. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby 
wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na 
terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować 
fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do 
wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. 
Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający 
przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio 
zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w 
zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). 

7. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w „Liście 
pracowników wykonawcy”, o której mowa w pkt 5, Zamawiający uprawniony jest do 
wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w 
zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika. 

 

II. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w  BZP dn.: 2017-06-06 r. nr 526612-N-2017 

 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  rozdział  XII – SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 Jest: 
Nie otwierać przed 2016-12-27 
 

Powinno być: 
Nie otwierać przed 2017-06-21 
 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

Jolanta Jarząb  


