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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZĄCE PRZETARGU „USŁUGA PEŁNIENIA POGOTOWIA TECHNICZNEGO AWARYJNEGO ORAZ
WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWO – BUDOWALNYCH DLA REGIONALNEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści załącznika nr 8 do SIWZ – „wzór umowy”, w którym w § 12 pkt 9
Zamawiający umieścił zapis „w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej
przez zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w
wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia (wynikającego z oferty), za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby
wymaganej przez zamawiającego”. Liczba ta nie została wskazana w SIWZ prosimy więc o jej podanie.
Ponadto Zamawiający do załącznika nr 8 do SIWZ – „wzór umowy” nie dołączył zał. nr 8 „wykaz osób”, o którym
mowa w § 12 pkt 3 oraz § 13 pkt 1.8.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia wszystkich osób na umowę o pracę w przypadku wykonywania
czynności opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (przedmiary). Kara odnosi się w przypadku niezatrudnienia
wszystkich osób wykonujących te czynności. Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, dostarczy
przed podpisaniem umowy Zamawiającemu samodzielnie wykonany wykaz pracowników, którzy będą
wykonywać zadania. Wykaz winien zawierać minimum imię i nazwisko oraz rodzaj podpisanej umowy
z Wykonawcą. Ponadto zgodnie z § 12 pkt 4 umowy, „Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania
umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób
zatrudnienia ww. osób np. kopie zanonimizowanych umów o pracę, oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
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