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Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 309495
Data: 16/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Krajowy numer identyfikacyjny
24322042000000, ul. ul. Jodłowa 59, 41800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30
91, faks 32 277 11 25.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumgornictwa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 03/10/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu: Data: 06/10/2016, godzina: 10:00,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.6
W ogłoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: VI. Stosownie do art. 29 ust.3a
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: bezpośredni nadzór nad
pracami prowadzonymi w wyrobiskach górniczych oraz bezpośredni nadzór nad
pracami budowlanymi prowadzonymi na powierzchni. a. osoba średniego dozoru
ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych – w trakcie
wykonywania robót elektrycznych b. osoba dozoru średniego o specjalności
mechanicznej – w trakcie wykonywania robót mechanicznych c. kierownik robót o
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, w trakcie realizacji całości zamówienia. d.
kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w trakcie realizacji całości
zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący
czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014

roku poz. 1502 ze zmianami). 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed
rozpoczęciem robót oraz co miesiąc przez cały okres ich realizacji składał
Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących
czynności, o których mowa w pkt. 1 wraz z wykazem tych osób. 3) Każdorazowo
na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z
pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w projekcie umowy. W
tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych
przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi
czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie zawiadomieniem
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami
wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umową cywilnoprawną.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.6) Informacje dodatkowe: VI. „Stosownie do
art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności w zakresie prac fizycznych związanych z pracami w branży elektrycznej
i teletechnicznymi w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia na czas
wykonywania tych czynności, - czynności w zakresie prac fizycznych związanych
z pracami w branży sanitarnej w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia na
czas wykonywania tych czynności, - czynności w zakresie prac fizycznych
związanych z pracami w branży konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie opisanym
w przedmiocie zamówienia na czas wykonywania tych czynności, - czynności w
zakresie prac fizycznych związane z pracami w branży mechanicznej w zakresie
opisanym w przedmiocie zamówienia na czas wykonywania tych czynności.
Zamawiający dopuszcza wyjątki od w/w zapisu w zakresie zatrudnienia kierownika
budowy i kierowników robót. tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie oraz osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie
innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez
nadzoru. 1) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w
zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502
ze zmianami). 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem
robót oraz co miesiąc przez cały okres ich realizacji składał Zamawiającemu
oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których
mowa w pkt. 1 wraz z wykazem tych osób. 3) Każdorazowo na żądanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3
dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o
pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami

wykonującymi czynności, o których mowa w projekcie umowy. W tym celu
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. 4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych
przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi
czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie zawiadomieniem
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami
wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
Pracy, umową cywilnoprawną.

