
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.61.2020 Gliwice,  09-09-2020 r.

nr kor. UM.837384.2020 

Dotyczy: Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej
w Gliwicach

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2019 r .  poz.  1843 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

1) w rozdz. 4 pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
jest:
"1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia roboty związane z: wymianą istniejącego
utwardzenia z drogowych płyt żelbetowych na nowe wraz z przygotowaniem
podłoża nad rurociągiem DN1000 mm, wymianą istniejącego utwardzenia
z drogowych płyt żelbetowych na nowe nad rurociągami DN800mm i DN500mm,
dogęszczeniem i przygotowaniem podłoża pod utwardzenie płytami żelbetowymi,
utwardzeniem terenu nad rurociągiem DN1000mm płytami żelbetowymi
drogowymi, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
z późn. zm.).
[...]
4. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby
wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji przedmiotu
umowy.
W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to
samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo
zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty, o których mowa w pkt.
1.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej określonej w §13 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w  ce lu  po tw ie rdzen ia  spe łn ien ia  p rzez  Wykonawcę  l ub
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę.
[...]"
powinno być:
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"1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących
w trakcie realizacji zamówienia roboty związane z: wymianą istniejącego
utwardzenia z drogowych płyt żelbetowych na nowe wraz z przygotowaniem
podłoża nad rurociągiem DN1000 mm, wymianą istniejącego utwardzenia
z drogowych płyt żelbetowych na nowe nad rurociągami DN800mm i DN500mm,
dogęszczeniem i przygotowaniem podłoża pod utwardzenie płytami żelbetowymi,
utwardzeniem terenu nad rurociągiem DN1000mm płytami żelbetowymi
drogowymi, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
[...]
4. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby
wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych
czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to
samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo
zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty, o których mowa w pkt.
1.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej określonej w §8 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w  ce lu  po tw ie rdzen ia  spe łn ien ia  p rzez  Wykonawcę  l ub
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę.
[...]";

2) w rozdz. 24 pkt 1) ppkt 2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
jest:
"2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość
dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia)
z powodu:
a)  dz ia łan ia s i ły  wyższej ,  co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają
w szczególności:
- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.
- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
- strajk i  powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publ iczne
demonstracje, z wyłączeniem strajków u stron umowy,
b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwil i  zawarcia umowy,
w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów
prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień, decyzji i zgód organów
administracji, podmiotów objętych projektowaną inwestycją i innych podmiotów
wydających decyzje,
d) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
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publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
e) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie,
2) rezygnacja z wykonania części usługi - ograniczenie zakresu usługi wynikające
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia,
które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,
3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia)
w przypadku:
- zmiany przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 2 w przypadku
wystąp ien ia  o  zmianę na wniosek Zamawia jącego lub Wykonawcy,
pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej warunki
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej
na potrzeby postępowania pn.: "Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul.
Towarowej w Gliwicach" (znak sprawy: ZA.271.61.2020) oraz przedłożenia przez
Wykonawcę dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, dla potwierdzenia, że wskazana osoba spełnia wymagania opisane
w dokumentacji postępowania.
- zmiany przedstawicieli zamawiającego na wniosek Zamawiającego,
4) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia),
5) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć
dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych
osobowych zawar te w Pol i tyce bezpieczeństwa danych osobowych
Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia),
6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie
wskazane w § 5 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto
obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy
stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
6)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość
umowy wskazana w § 5* ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota
wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5* ust. 1 nie ulegnie zmianie.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca
powinien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed
upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może
pozostawić wniosek bez biegu.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć
Zamawiający"
powinno być:
"2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość
dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia)
z powodu:
a)  dz ia łan ia s i ły  wyższej ,  co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają
w szczególności:
- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,
- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.

3/5



- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
- strajk i  powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publ iczne
demonstracje, z wyłączeniem strajków u stron umowy,
b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające
powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu
i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady
śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych,
c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwil i  zawarcia umowy,
w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów
prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień, decyzji i zgód organów
administracji, podmiotów objętych projektowaną inwestycją i innych podmiotów
wydających decyzje,
e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
f) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie,
2) rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia,
które wynikły w trakcie wykonywania robót, wraz z obniżeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,
3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia)
w przypadku:
a) zmiany przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 2:
- pkt 1) w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy,
- pkt 2) pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej
na potrzeby postępowania pn.: „Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul.
Towarowej w Gliwicach” (znak sprawy: ZA.271.61.2020) i posiadającej
doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana oraz przedłożenia przez
Wykonawcę dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, dla potwierdzenia, że wskazana osoba spełnia warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i posiada doświadczenie nie
mniejsze niż osoba zastępowana, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy,
- pkt 3) pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej
na potrzeby postępowania pn.: „Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przy ul.
Towarowej w Gliwicach” (znak sprawy: ZA.271.61.2020) oraz przedłożenia przez
Wykonawcę dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, dla potwierdzenia, że wskazana osoba spełnia warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku wystąpienia
o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
b) zmiany przedstawicieli zamawiającego na wniosek Zamawiającego,
c) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej
na potrzeby postępowania prowadzonego pn.: „Zabezpieczenie kanalizacji
deszczowej przy ul. Towarowej w Gliwicach” (znak sprawy: ZA.271.61.2020),
Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy,
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4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia),
5) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia),
6) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć
dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd,
zostanie zawarty aneks do umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca
postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych
zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez
zmiany wynagrodzenia),
7) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie
wskazane
w § 5 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia umowy stawki podatku
od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
7)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość
umowy wskazana w § 5* ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota
wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5* ust. 1 nie ulegnie zmianie.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca
powinien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed
upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może
pozostawić wniosek bez biegu.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć
Zamawiający";

2) wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zawiadomienia
(wzór umowy - modyfikacja z dnia 09.09.2020 r.),

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 14-09-2020 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 14-09-2020 r. o godz. 11:30.

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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