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Ogłoszenie nr 540152204-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576721-N-2019
Data: 23/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 22122171500000, ul.
Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59 841 00 91, e-mail
zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (url): www.zimslupsk.com

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku. Roboty będą polegać na przebudowie jezdni
wraz z wydzieleniem pasów dla rowerów, przebudowie chodników, zjazdów oraz przebudowie
skrzyżowań i peronów przystankowych. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz
komfortu uczestników ruchu drogowego. 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje wykonanie: a) robót
przygotowawczych, b) robót rozbiórkowych, c) robót ziemnych, d) ustawienia krawężników i
obrzeży, e) konstrukcji nawierzchni, f) robót towarzyszących (montaż wiat przystankowych) i
wykończeniowych, g) robót zieleniarskich, h) organizacji ruchu, i) oświetlenia drogowego, j)
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kanalizacji deszczowej. 3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za koordynację prac
związanych z przebudową ulicy Zygmunta Augusta oraz planowanych przez Wodociągi
Słupsk Sp. z o.o. robót obejmujących budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w tej ulicy. Realizujący inwestycję Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. zobowiązany będzie do
dostosowania realizacji i harmonogramu prac do realizacji robót związanych z przebudową
drogi. 4. Wykonawca przed planowanym zawarciem umowy, zobowiązany jest opracować i
przedłożyć zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
robót uwzględniający: 1) rozliczenie miesięczne każdej branży, z wyszczególnieniem robót w
danej branży z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego w
danym roku i rozliczenie zaliczki, 2) podział środków finansowych obejmujący: w 2019 r.
płatności do wysokości 1 050 000,00 zł, w 2020 r. płatności do wysokości 3 380 000,00 zł, w
2021 r. pozostałą należność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podczas przygotowywania
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót należy w pełni uwzględnić
niekorzystne warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp robót, które okresowo
wystąpią na obszarze ich prowadzenia. Jeżeli harmonogram stanie się niespójny z faktycznym
postępem robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uaktualniony harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji robót, uzgodniony z Zamawiającym. 5. Wykonawca
zobowiązywany będzie w ramach wykonywanych robót m.in. do: 1) zabezpieczenia
istniejącego uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem, 2) przed rozpoczęciem robót
należy wyznaczyć strefy ochronne dla wszystkich drzew w granicach prowadzonych robót
(oznaczone trwale w terenie, mogą być np. wygrodzone); średnica strefy winna być
wyznaczona zgodnie ze współczesną wiedzą dendrologiczną w oparciu o gatunek drzew i ich
stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego czy urządzeń mechanicznych, w obrębie bryły korzeniowej i korony drzew
lub zieleni niskiej powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.
Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić roślinności
wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby
zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem osłonami, 3) wykonania na czas realizacji robót
tymczasowego oznakowania robót zgodnie z obowiązującym projektem tymczasowej
organizacji ruchu nr PT-IV-7220.50.2017. 4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a
po zakończeniu robót do usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do
użytkowania, 5) wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z
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inwentaryzacją geodezyjną, 6) zamieszczenia na koszt Wykonawcy w prasie lokalnej
informacji o planowanym rozpoczęciu robót. Treść ogłoszenia do prasy Wykonawca musi
uzgodnić z Zamawiającym. 6.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z
art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki nr 9 do SIWZ. Zgodnie
z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w
dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń
fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa,
wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami
technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). 8.W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i
urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod
warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i
odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez
Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających
wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
założone w projekcie parametry techniczne. 10. W przypadku potrzeby zmiany materiałów
na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną
zgodę Zamawiającego.11. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może
odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane
roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż
36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania objętego
niniejszym zamówieniem. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na
wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60
miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
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14.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z
zakresu wykonywania prac: a) przygotowawczych, b) rozbiórkowych, c) montażowych,
d) brukarskich, e) elektrycznych, f) ręcznych prac ziemnych, g) zieleniarskich, h)
sanitarnych, i) porządkowych. 15. 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 pkt. 3.14 SIWZ czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania
wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16.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 pkt 3.14 SIWZ
czynności w trakcie zamówienia: 1) 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; 2) 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 10 maja 2018 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; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS,
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potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
za ostatni okres rozliczeniowy; 4) 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 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. 17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 3.14 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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 pkt 3.14
SIWZ czynności. 18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania
prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Roboty budowlane
pn. „Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku”, będą realizowane w oparciu o
dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Obioru Robót
opracowane przez DROMAG Magdalena Młynarczyk, Stare Bielice 36B, 76-039
Biesiekierz. 20.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze
Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku. Roboty będą
polegać na przebudowie jezdni wraz z wydzieleniem pasów dla rowerów, przebudowie
chodników, zjazdów oraz przebudowie skrzyżowań i peronów przystankowych.
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu uczestników ruchu
drogowego. 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność
realizacji poszczególnych elementów obejmuje wykonanie: a) robót
przygotowawczych, b) robót rozbiórkowych, c) robót ziemnych, d) ustawienia
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krawężników i obrzeży, e) konstrukcji nawierzchni, f) robót towarzyszących
(montaż wiat przystankowych) i wykończeniowych, g) robót zieleniarskich, h)
organizacji ruchu, i) oświetlenia drogowego, j) kanalizacji deszczowej. 3.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za koordynację prac związanych z przebudową
ulicy Zygmunta Augusta oraz planowanych przez Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. robót
obejmujących budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w tej ulicy.
Realizujący inwestycję Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. zobowiązany będzie do
dostosowania realizacji i harmonogramu prac do realizacji robót związanych z
przebudową drogi. 4. Wykonawca przed planowanym zawarciem umowy,
zobowiązany jest opracować i przedłożyć zamawiającemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót uwzględniający: 1) rozliczenie
miesięczne każdej branży, z wyszczególnieniem robót w danej branży z
uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego w danym
roku i rozliczenie zaliczki, 2) podział środków finansowych obejmujący: w 2019 r. 1
000 000,00 zł brutto zaliczka na poczet wykonania zamówienia, w 2020 r. płatności
do wysokości 3 380 000,00 zł, w 2021 r. pozostałą należność za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Podczas przygotowywania harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji robót należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki
atmosferyczne mogące ograniczyć postęp robót, które okresowo wystąpią na
obszarze ich prowadzenia. Jeżeli harmonogram stanie się niespójny z faktycznym
postępem robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, uzgodniony z Zamawiającym.
5. Wykonawca zobowiązywany będzie w ramach wykonywanych robót m.in. do: 1)
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem, 2) przed
rozpoczęciem robót należy wyznaczyć strefy ochronne dla wszystkich drzew w
granicach prowadzonych robót (oznaczone trwale w terenie, mogą być np.
wygrodzone); średnica strefy winna być wyznaczona zgodnie ze współczesną
wiedzą dendrologiczną w oparciu o gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Prace
ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
czy urządzeń mechanicznych, w obrębie bryły korzeniowej i korony drzew lub
zieleni niskiej powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i
krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie
uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz
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korony. W razie potrzeby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem
osłonami, 3) wykonania na czas realizacji robót tymczasowego oznakowania
robót zgodnie z obowiązującym projektem tymczasowej organizacji ruchu nr PTIV-7220.50.2017. 4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po
zakończeniu robót do usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót
czystego i nadającego się do użytkowania, 5) wykonania na własny koszt
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 6)
zamieszczenia na koszt Wykonawcy w prasie lokalnej informacji o planowanym
rozpoczęciu robót. Treść ogłoszenia do prasy Wykonawca musi uzgodnić z
Zamawiającym. 6.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z
art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki nr 9 do SIWZ.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy. 7.
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie
nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku
bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną
i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 8.W przypadku,
gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one
realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami,
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez
Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów
spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 10. W

23.07.2019, 13:25

8 z 10

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/dd5d3deb-c3ef-420e-9129-44c3...

przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca
przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.11. W
przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może
odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z
winy Wykonawcy. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia
gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego
zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty
bezusterkowego odbioru końcowego zadania objętego niniejszym
zamówieniem. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi
na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia
na okres 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia. 14.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu wykonywania prac: a)
przygotowawczych, b) rozbiórkowych, c) montażowych, d) brukarskich, e)
elektrycznych, f) ręcznych prac ziemnych, g) zieleniarskich, h) sanitarnych, i)
porządkowych. 15. 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 pkt. 3.14 SIWZ
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania
oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzenia kontroli
na miejscu wykonywania świadczenia. 16.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 pkt
3.14 SIWZ czynności w trakcie zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
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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; 2) 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 10 maja 2018 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; 3) zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4)
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 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. 17. Z tytułu niespełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 SIWZ czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
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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 pkt 3.14 SIWZ czynności. 18. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Roboty
budowlane pn. „Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku”, będą
realizowane w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację
Techniczną Wykonania i Obioru Robót opracowane przez DROMAG
Magdalena Młynarczyk, Stare Bielice 36B, 76-039 Biesiekierz.
20.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze
Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
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