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WYJAŚNIENIE treści SIWZ
W związku z pytaniami zgłoszonym przez Uczestników postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.
zm.), Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1:
„Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający żąda przedstawienia przed podpisaniem umowy informacji
z Krajowego Rejestru Karnego dotyczących osób wskazanych w wykazie osób?
Proszę o wskazanie konkretnego przepisu prawa, który umożliwia legalne pozyskanie takich informacji
o pracowniku, w szczególności danych osobowych sensytywnych.”
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla ustępy 8 oraz 9 w § 2 w Załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór Umowy.
W związku z tym, że informacje pochodzące z Krajowego Rejestru Karnego o osobach przeznaczonych
do realizacji umowy przez Wykonawcę, miały być dostarczone na jeden dzień przed datą rozpoczęcia
umowy i nie były wymagana w momencie złożenia ofert, termin złożenia ofert pozostaje bez zmian.
Pytanie 2:
„Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający wprowadził wymóg podania w wykazie osób: daty, rodzaju,
czasu na jaki została zawarta umowa łącząca pracownika z pracodawcą?
Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje takiego uprawnienia. „Podstawa do
dysponowania”, o której mowa w rozporządzeniu, dotyczy rodzaju relacji między osobą wskazaną w
wykazie, a wykonawcą – czy wykonawca dysponuje tą osoba bezpośrednio (łączy ich jakikolwiek
stosunek prawny) czy pośrednio (poprzez podmiot trzeci).”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający określił wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia przez Wykonawcę na podstawie umowy
o pracę, wykonując obowiązek wynikający z § 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
Zgodnie z § 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz stanowiskiem doktryny w celu weryfikacji zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania
przez zamawiającego w szczególności:
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres
obowiązków pracownika.
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulegnie zmianie.
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