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ZAWIADOMIENIE

Dotyczy : zmiany teści specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia na zadanie ''odbiór i
zsgospodarowanie odpldów komunllnycb z telenu Gminy czermin w 2017 i 201E roku''.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004I. Prawo zamówień publicmych 
'tokst jednolity (Dz.U' z 20|5r.poz.2|64) wfaz zE zfi1analJ)j (Dz.U. z 20|6r. poz.|020) , zgodnl,e z ał.

38 ust.4 i 4a pktl , z^m^wlający Gmina Czermin , dokonuje zmianę treści SIWZ w następujących
punktach :

1' 8.1'3 lit d' slwz jest : Będzie dysponow^ł na czas rcalizacji zalnówienia co na mniej 4
osobarni, pracownikami bezpośrednio łykonującymi usfugę ( kierowy i ładowacze)
winno powinno : Będzie dysponowal na czaŚ realizacji zsmówienia co nĄ mniej 8
ośobami' pĘcownikami bezpośrednio wykonując}mi uslugę ( ki€Iowcy i ładowacze)

2, 3.5.2 |it b,c SIWZ , jest ;

a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia Żawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu
komplet zenonimiŻowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez wykonawcę
lub przez poduykonawcę na podstawi€ umowy o pmcę osób wykonujących c4nnośc i
bezpośrednio związane z odbiorem, załadunkiem i transportem' wyładunkiem olaz
zagospodarowaniem odpadów'jeże|i wykonanie tych cz}nnościpolega na wykonnvaniu
pracy w sposób określony w art. 22 $ l ustawy z dn1a 26.06.|9'7 4r. _Kodeks Pmcy (Dz'U. z
2014r. poz.l502 zE zi1.)

b) w prrypadku ustania stosunku pracy z osobą L1óra została zgłoszona przez Wykonawcę lub
przez podwykonawcę jako zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wykonawca lub
podwykonawca , zobowiązany jest zgłosić Zarnawiającemu fakt zatrudnienia imej osoby
wfkonującej czynności bezpośrednio zawiązane z odbiorem, załadunkiem' transpoltem,
wyładunkiem oraz zagospodalowani€m odpadów , na podstawie umowy o pracę i na ądanie
Zamawiającego w terminie 3 dni robocrych 

' 
przedstawió zaktualizowany komplet

dokumentów o który, mowa w pk 3.5.2'a).
winno być :

a) wykonawca' w terminie do 7 dni od dDis zewarcia umo}rY dostarczy zamawiającemu
kompl€t zaDonimizowanycb dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez wykonawcę lub
prrcz pod$Tkonswcę Da podstawie umorłY o pracę oŚób *ykonujących czynności bczpośrednio
związane z odbiorcm' załadunkiem i tnnspońem' wylsdunkiem odpadów, j€żeli wykonsnie
tych czynności polega na wykoD}Ysniu pracy w ŚpoŚób okfeślony w łń. 22 s 1 uŚta$T z dnia
26.06.l974r. - Kodek Pracy (Dz.U. z 2014r. poŻ,1502 Że zfr.)

b) w pruypadku ustania ŚtoŚunku pracy z osobą' która zoŚtsla zgloszona przez wykonawcę
lub przez podwykonawcę jako zatrudniona na podŚtswie umoły o pracę, wykonswca lub
podrrTkonawca , zobowiłzany jest zglośić zamawiającemu fakt zatrudnienia innej osoby
&Tkonującej czynności bezpośrednio zawiązane z odbior€m, zaladun!.iem' transpoń€mt
$Tładunldem odpadów , na podstawie umorłT o pracę i na żądanie zamawiającego w t€rminie
3 dni robocrych 

' 
prz€dŚtawić zrktualizowany kompl€t dokumentów o który, mow! w pkt

3.5.2.a).



Zalącznik Nr ó oświadczenie wykonawcy z ań. 24 ust' l 1 usta\ĄY Pzp dorycące prŻesłanek
wykluczenia z posĘpow^nj^ z art' 24 ust.1 pkt 23lgrupa kapitałowa - omyłka pisarska
w zakresie podpisu osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy
Załączamy prasłidłowo sporządzony z^łączlik'

Zalącznik Nr 12 w $ 1 Przedmiot i zakles umowy punkt5-MycieidezyDfekcjapojeDników
na odpady dopisuje się - o ile wykonswca zadek|aruje w ofercie

W $ 14 Umo$Y o pracę punkt l lit a i b poprawia się omyłĘ pisarsĘ ;

a) kierowanie pojazdami samochodowymi, - minimum 4 osoby
b) wszelkie pmce fizyczne w zakrcsie hanŚpońu odpadów spod posesji do punkfu odbioru odpadów
lub punktu przeładunku odpadów' _ minimum 4 osoby

w związku z wprowadzonymi z5mi5Dami zapisów tr€ści Śpecyfikacji istotnych warunków
zamówienia 

' 
która Prowadzi do zmiany tr€ści ogIośzenia o zamówieniu Zamawiający przedłuźa

telmin śkladenia of€ń na dzi€ń 01 grudzień 201ór. godz. r 1.00 . otwarci€ o'€ń nastąpi w dniu
01 grudnia o godz. 11:10.
Pozostałe warunki poŻostają bez zmian.

otrrymują;
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