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Ogłoszenie nr 540259327-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.

Nysa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 629029-N-2019 

Data: 28.11.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy' numer identyfikacyjny 45019630000000, ul. ul. Komisji 

Edukacji Narodowej 1 A. 48-303 Nysa. woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 433 67 46, e-mail 

opsnysa@op.pl, faks 77 433 67 46.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.l) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga 

zatrudnienia zatrudnienia przez wykonawcę osób wykwalifikowanych do czynności w zakresie 

realizacji zamówienia specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ogłoszeniu powinno być: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej 1 osoby do czynności w zakresie realizacji zamówienia 

do specjalistycznych usług opiekuńczych. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik wykonujący 

czynności w zakresie jak wyżej, będzie zatrudniony na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -  Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r.. poz. 1502 z późn. zm.). 

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umowy 

o pracę zawartą przez Wykonawcę z pracownikiem wykonującym czynności, o których mowa 

powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopi umowy zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem 

wykonującym czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

będzie skutkowało zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia 

umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy 

Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli 

zatrudnienia w/w osoby przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w 

szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie 

składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osoby. Kontrola może być 

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Powyższy wymóg dotyczy 

również podwykonawców' wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II.4 

Punkt: 8

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę co najmniej 1 osoby do czynności w 

zakresie realizacji zamówienia do specjalistycznych usług opiekuńczych. Wykonawca 

zobowiązuje się, że pracownik wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będzie zatrudniony 

na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -  Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2014 r.. poz. 1502 z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych. Wykonawca zobowiązuje 

się przedłożyć do wglądu kopie umowy o pracę zawartą przez Wykonawcę z pracownikiem 

wykonującym czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
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ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopi umowy zawartej przez 

Wykonawcę z pracownikiem wykonującym czynności, o których mowa powyżej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkowało zawiadomieniem Państwowej Inspekcji 

Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach 

określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osoby przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 

dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 

zatrudnienia w/w osoby. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane 

wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
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