Ogłoszenie nr 351158 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.

Ostrowiec Świętokrzyski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 349668-2016
Data: 23/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Głogowskiego 42434, 27400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo
Polska, tel. 412 672 100, e-mail przetargi@um.ostrowiec.pl, faks 412 672 110.
Adres strony internetowej (url): www.um.ostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 1 stycznia 2016
roku do 31 grudnia 2016 roku. Łączna liczba punktów świetlnych objętych zamówieniem wynosi 6 491 sztuk w tym: a) punkty świetlne objęte konserwacją w
zakresie pełnym (oprawy, źródła, konstrukcje wsporcze, sieci zasilające ze sterowaniem, kolizje, wypadki losowe, akty wandalizmu) - 5 807 szt. b) punkty
świetlne objęte konserwacją w zakresie częściowym (konstrukcje wsporcze, sieci zasilające ze sterowaniem, kolizje, wypadki losowe, akty wandalizmu) - 622
szt. c) punkty świetlne objęte konserwacją w zakresie częściowym (kolizje, wypadki losowe, akty wandalizmu) - 62 szt. 2. Sposób wykonania przedmiotu
zamówienia określają: 1.Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ, 2.Określenie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ (nr 1 do umowy) 3.Warunki
techniczne realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ (nr 2 do umowy) 3. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 1. Stosownie do treści art. 29 ust.
3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) a) dyżurny/dyspozytor , b) elektromonter / operator podnośnika montażowego (zwyżki)- ze stosownymi
uprawnienia z zakresu robót i obsługi urządzeń elektrycznych 2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej,
będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), przez
cały czas realizacji niniejszej umowy. 3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni
robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę. 5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić
łącznie Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający

wymaga aby realizacja usługi dostosowana była do potrzeb wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 1
stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Łączna liczba punktów świetlnych objętych zamówieniem wynosi 6 491 sztuk w tym: a) punkty świetlne objęte
konserwacją w zakresie pełnym (oprawy, źródła, konstrukcje wsporcze, sieci zasilające ze sterowaniem, kolizje, wypadki losowe, akty wandalizmu) - 5 807
szt. b) punkty świetlne objęte konserwacją w zakresie częściowym (konstrukcje wsporcze, sieci zasilające ze sterowaniem, kolizje, wypadki losowe, akty
wandalizmu) - 622 szt. c) punkty świetlne objęte konserwacją w zakresie częściowym (kolizje, wypadki losowe, akty wandalizmu) - 62 szt. 2. Sposób
wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1.Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ, 2.Określenie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ (nr 1 do
umowy) 3.Warunki techniczne realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ (nr 2 do umowy) 3. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia 1. Stosownie do
treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) a) dyżurny/dyspozytor , b) elektromonter / operator podnośnika montażowego (zwyżki)- ze
stosownymi uprawnienia z zakresu robót i obsługi urządzeń elektrycznych 2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak
wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn.
zm.), przez cały czas realizacji niniejszej umowy. 3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3
dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. W
tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. 4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę. 5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania
Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić
łącznie Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający
wymaga aby realizacja usługi dostosowana była do potrzeb wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych

