BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 28.09.2017r.
CBA/F-WZP/2025/2017

Do uczestników postępowania
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonym na serwis samochodów służbowych CBA na terenie miasta Warszawa, nr sprawy
19/>PU/2017/EMi

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji zapisów
SIWZ w poniższym zakresie.
Modyfikacja 1
W SIWZ, załącznik nr 5, projekt umowy, w § 1 zostaje dopisany ustęp 7 i 8
następującej treści:
7. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem
zamówienia związane z pracą mechanika, elektryka, wulkanizatora, będą w okresie
wykonywania tych czynności zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502,
z późn. zm.).
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody (według uznania Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. powyżej w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:
a) 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) 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 imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 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.
Modyfikacja 2
W SIWZ, załącznik nr 5, projekt umowy, w § 7 ust.. 1 zostaje dopisany pkt. 8 o treści:
8) Strony ustalają karę umowną w wysokości 500 zł – z tytułu niezatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wskazanej w § 1 ust. 7 na umowę o pracę za
każdy przypadek niezatrudnienia.
Powyższe modyfikacje są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
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