
GMINA RADOMIN
Radomin 1a
87-404 Radomin
RIG. 271.5.12.2017.EM

   ZMIANA treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

z dnia 28.04.2017r.

 Ogłoszenie o zamówieniu   zamieszczono  w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dnia  2017-04-28 r. i otrzymało Nr 77243-2017

dla zadania  pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie

Gminy Radomin”

W związku ze zmianą projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,88 kWp Zamawiający

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2015 poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany w poniższym zakresie: 

I. W rozdziale XIII. Pkt. 2 i pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść:

2. „Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 30.09.2017r. do godz. 11:00 w
sekretariacie  Urzędu  Gminy w Radominie,  pokój  Nr  8  I  piętro,  lub  przesłać  pocztą  na  adres
zamawiającego,  z adnotacją, na kopercie zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn. 
 „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin” dla części…..

„Nie otwierać przed dniem 30.09.2017r.  przed godz. 11:15”

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2017r. o godz. 11:15 w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w
Radominie, pokój Nr 7,  I piętro.”

na treść:

2. „Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie najpóźniej do dnia 30 października 2017r. do godz.
11:00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 I piętro, lub przesłać pocztą na
adres zamawiającego,  z adnotacją, na kopercie zewnętrznej:

Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn. 
 „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Radomin” dla części…..

„Nie otwierać przed dniem 30.10.2017r.  przed godz. 11:15”

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2017r. o godz. 11:15 w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w
Radominie, pokój Nr 7,  I piętro.”

II. W rozdziale IV pkt. 4  SIWZ Wymogi dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie art. 29

ust. 3a dodaje się zapis o treści:

„4.1  Stosownie  do  postanowień  zawartych  w  przepisie  art.  29  ust.  3a ustawy  Zamawiający  określa

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie w ocenie Zamawiającego



jest wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisu art.  22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonywaniem pracy

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym

przez pracodawcę:

- wykonawca, podwykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie wyłącznie z wykorzysta-
niem personelu zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę z wyłączeniem kadry odpowiedzialnej za
kierowanie robotami budowlanymi i kadry zarządzającej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pra -
cy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),

4.2 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Rozdziale IV ust. 4 pkt 4.1.  niniej-
szej SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokony-
wania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania warunków ww.
wymogu

 przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego wykonawca przedłoży w terminie
10 dni od dnia otrzymania wezwania wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenie spełnienia wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób  wykonujących
wskazanych Rozdziale IV ust. 4 pkt 4.1. niniejszej SIWZ czynności w trakcie realizacji przedmiotu za-
mówienia:

 -  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawę umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: określenie podmiotu składające oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwa-
niem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświad-
czenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

-  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
umowy/ów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiąz-
ków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Informację takie jak data zawarcia umo-
wy, rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie przez  wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę ko-
pię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanomi-
nizowaną w sposób zapewniające ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4.4  Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4.1. zamawiający przewiduje sankcję w

postaci  obowiązku  zapłaty  przez  wykonawcę  kary  umownej  w  wysokości  określonej  w  istotnych

postanowieniach umowy.”



III. W załączniku nr 1 do SIWZ – oferta na wykonanie zamówienia dla cz. 1 zmienia się treść

zestawienia  rzeczowo-finansowego:  w  tabeli  „Montaż  paneli  fotowoltaicznych  na  budynkach

gospodarczych, innych budynkach i gruncie” l.p. 3 zmienia się zapis z „Płonne 53a, dz. nr 323” na

„Płonne 68, dz. nr 45/4”

Zestawienie rzeczowo-finansowe
Montaż paneli na budynkach mieszkalnych:

l.p Opis Wartość netto VAT Wartość brutto

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 8 instalacji - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
Piórkowo 26A, dz nr 111/1; Radomin 49, dz. nr 128; Płon-
ko 3, dz. nr 86/1; Dulsk 32, dz. nr 46; Płonne 95, dz. nr 
47; Szafarnia 24, dz. nr 46; Bocheniec 52A, dz. nr 
104/1;Bocheniec 64, dz. nr 97/11,

2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 5 instalacji - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
gont - 2 MPPT, Dulsk 12, dz. nr 124; Radomin 31a, dz. nr 
108/2; Płonne - Plebanka 13, dz. nr 277/2; Piórkowo 26, 
dz. nr 111/2; Dulsk 106, dz. nr 186/1

3
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 1 instalacja - 
na budynku mieszkalnym dach płaski - 2MPPT, Rętwiny 
8, dz. nr 98/6

4
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,05 kW - 1 instalacja - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
Szafarnia 13c, dz. nr 121/20

Razem

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych, innych budynkach i gruncie
l.p Opis Wartość netto VAT Wartość brutto

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 7 instalacji na
gruncie, Radomin 24, dz. nr 143/1; Rodzone 3, dz. nr 240,
244, 242; Szafarnia-Pólka 3, dz. nr 163; Płonne 69a, dz. nr
23/3, 23/4, 23/5; Piórkowo 32, dz. nr 169/3; Piórkowo 17, 
dz. nr 90/1; Radomin 98 dz. nr 242/1

2
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 1 instalacja - 
na budynku gospodarczym dach płaski - 2 MPPT, Rętwi-
ny-Bogumiłki 6, dz. nr 157

3

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 5 instalacji - 
na budynku gospodarczym dach skośny - blachodachów-
ka, blacha trapez, Płonne 57, dz. nr 49/2; Płonne 3a, dz. nr
292, 291/3; Płonne 53a, dz. nr 323; Dulsk-Spiczyny 9, 
dz. nr 437;Dulsk 79, dz. nr 167

4
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,76 kW - 1 instalacja – 
budynek użyteczności publicznej, dach płaski - 2 MPPT,  
Radomin 1A, dz. nr 174/1

Razem

Na treść: 

Zestawienie rzeczowo-finansowe
Montaż paneli na budynkach mieszkalnych:

l.p Opis Wartość netto VAT Wartość brutto

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 8 instalacji - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
Piórkowo 26A, dz nr 111/1; Radomin 49, dz. nr 128; Płon-
ko 3, dz. nr 86/1; Dulsk 32, dz. nr 46; Płonne 95, dz. nr 
47; Szafarnia 24, dz. nr 46; Bocheniec 52A, dz. nr 
104/1;Bocheniec 64, dz. nr 97/11,



2

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 5 instalacji - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
gont - 2 MPPT, Dulsk 12, dz. nr 124; Radomin 31a, dz. nr 
108/2; Płonne - Plebanka 13, dz. nr 277/2; Piórkowo 26, 
dz. nr 111/2; Dulsk 106, dz. nr 186/1

3
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 1 instalacja - 
na budynku mieszkalnym dach płaski - 2MPPT, Rętwiny 
8, dz. nr 98/6

4
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,05 kW - 1 instalacja - 
na budynku mieszkalnym dach skośny - blachodachówka, 
Szafarnia 13c, dz. nr 121/20

Razem

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach gospodarczych, innych budynkach i gruncie
l.p Opis Wartość netto VAT Wartość brutto

1

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 7 instalacji na
gruncie, Radomin 24, dz. nr 143/1; Rodzone 3, dz. nr 240,
244, 242; Szafarnia-Pólka 3, dz. nr 163; Płonne 69a, dz. nr
23/3, 23/4, 23/5; Piórkowo 32, dz. nr 169/3; Piórkowo 17, 
dz. nr 90/1; Radomin 98 dz. nr 242/1

2
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 1 instalacja - 
na budynku gospodarczym dach płaski - 2 MPPT, Rętwi-
ny-Bogumiłki 6, dz. nr 157

3

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,88 kW - 5 instalacji - 
na budynku gospodarczym dach skośny - blachodachów-
ka, blacha trapez, Płonne 57, dz. nr 49/2; Płonne 3a, dz. nr
292, 291/3; Płonne 68, dz. nr 45/4; Dulsk-Spiczyny 9, dz.
nr 437;Dulsk 79, dz. nr 167

4
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,76 kW - 1 instalacja – 
budynek użyteczności publicznej, dach płaski - 2 MPPT,  
Radomin 1A, dz. nr 174/1

Razem

IV. W załączniku nr 5 do SIWZ w § 1 dodaje się ust. 8 o następującej treści:

„8. Przekazanie placu robót odbędzie się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.”

V. W załączniku nr 5 do SIWZ w § 4 uchyla się w ustępie 9 pkt. 4 i 5.

V. W załączniku nr 5 do SIWZ w § 4 dodaje się ust. 10 o następującej treści:

„10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie 
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów 
sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i itp. 
1)  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  pracownicy  wykonujący  czynności  bezpośrednio  związane  z
wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 10 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające
równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 208 ze zm.). 
2)  W terminie  7  dni  od  przekazania  placu  budowy Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia
Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione są na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666 ze zm.). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższe
oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu



terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie  umowy o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy o  pracę  i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

4) Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę skutkować
będzie  naliczeniem kar  umownych w wysokości  określonej  w ust  15 niniejszej  umowy,  w przypadku
powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  przy  czynnościach  wskazanych  przez  Zamawiającego  powyżej,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią
stosownego  postępowania  wyjaśniającego  w tej  sprawie.  Powyższe  zapisy  stosuje  się  odpowiednio  w
stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
5) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  

1) nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  zatrudnienie
pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości
5 000,00 PLN, 

w przypadku nie wywiązania się z obowiązku przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za 
odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
6)  Na  podstawie  art.  29  ust.  3a  ustawy  Pzp  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie
czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności
bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem  robót,  czyli  tzw.  pracowników  fizycznych  oraz  operatorów
sprzętu  budowlanego.  Wymóg  nie  dotyczy  m.in.  osób  kierujących  budową,  wykonujących  obsługę
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i itp. 
7)  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  pracownicy  wykonujący  czynności  bezpośrednio  związane  z
wykonywaniem robót, o których mowa w ust. 10 będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające
równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 208 ze zm.). 
8)  W terminie  7  dni  od  przekazania  placu  budowy Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia
Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wykonujące w/w czynności zatrudnione są na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666 ze zm.). W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców powyższe
oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 
9) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie  umowy o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy o  pracę  i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

10) Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę skutkować
będzie  naliczeniem kar  umownych w wysokości  określonej  w ust  15 niniejszej  umowy,  w przypadku
powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania zatrudnienia na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  przy  czynnościach  wskazanych  przez  Zamawiającego  powyżej,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią



stosownego  postępowania  wyjaśniającego  w tej  sprawie.  Powyższe  zapisy  stosuje  się  odpowiednio  w
stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
11) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  

2) nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  zatrudnienie
pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości
5 000,00 PLN, 
3) w  przypadku  nie  wywiązania  się  z  obowiązku  przedłożenia  przez  Wykonawcę
dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników bezpośrednio wykonujących przedmiot
zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę
umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.”

V. Dokonano zmiany w załączniku nr 7 dokumentacja techniczna dla części I: usunięto projekt o

nazwie Płonne 53A  dz. nr 323 a dodano projekt o nazwie Płonne 68 dz. nr 45/4.

Radomin, dnia 21.09.2017r. ZATWIERDZIŁ
        Wójt Gminy Radomin
          (-) inż. Piotr Wolski
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