
 

 

Gdańsk, dnia 11.06.2018r. 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Gdańskiego 

Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku oraz utrzymanie czystości przyległego terenu 

zewnętrznego, nr ZP/PN/2/GTS/18. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), zamawiający dokonuje następujących zmian treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 

1) W § 1 ust. 9 lit. „c” otrzymuje brzmienie: 

 

„c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden lub obydwa wskazane poniżej 

dowody (według wyboru Zamawiającego), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o 

których mowa w ust. 8: 

-  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 w ramach niniejszego zamówienia, 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy, 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; nie 

zawierające danych osobowych pracowników”. 

 

2) W załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden lub obydwa 

wskazane poniżej dowody (według wyboru Zamawiającego), w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 4 

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 w ramach realizacji niniejszej umowy, wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 



 

 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; nie 

zawierające danych osobowych pracowników”. 


