https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3dfb2564-a1c5-436f-bf72-8ad35bcd87db

Ogłoszenie nr 540192753-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.
Lipce Reymontowskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595033-N-2019
Data: 09/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipce Reymontowskie, Krajowy numer identyfikacyjny 75014830200000, ul. ul. Reymonta
24, 96-127 Lipce Reymontowskie, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 316 197, e-mail
katarzyna.choinska@lipcereymontowskie.pl, faks 468 316 268.
Adres strony internetowej (url): www.lipcereymontowskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim stopniu, jakby to były działania,
uchybienia i zaniedbania jego pracowników. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
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marginalizowanych.Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie
zastosowana procedura wynikająca z art. 24 aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).
Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wyznaczeni przez
wykonawcę/podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia wykonujący czynności
związane z realizacją przedmiotu zamówienia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.
917 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań
wykonawcy wobec zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim stopniu,
jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego pracowników. Zamawiający nie
wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy,
których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych.Zamawiający informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24 aa ustawy Pzp (tzw.
procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby
pracownicy wyznaczeni przez wykonawcę/podwykonawców do realizacji przedmiotu
zamówienia wykonujący czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia byli
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3dfb2564-a1c5-436f-bf72-8ad35bcd87db

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, którzy prowadzą
własną działalność gospodarczą. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w liczbie 1 osoba w okresie trwania
realizacji zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-25, godzina: 10:00

