Warszawa, dnia 20.12.2018 r.
DZP-361-682-142/2018
tel. 22 55-22-508

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-142/2018 na: „Ochronę Biblioteki
Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 55,
Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 72 tzw. „Biała Willa”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 6 § 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne –
Instrukcji dla Wykonawców zmienia treść wzoru umowy.

1. Zmianie ulega § 7 wzoru umowy:
Było:
1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, zwane
dalej „Pracownikami”, wymienione w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 5 do
Umowy.
2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera imienną listę pracowników wraz z informacjami o
podstawie do dysponowani tymi pracownikami.
3. Wykonawca oświadcza, że Pracownicy wymienieni w „Wykazie osób” nie figurują w
Krajowym Rejestrze Karnymi są zatrudnieni na podstawie umowy pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.
zm.).
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4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną, zobowiązany
jest do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy lub każdej z osób wymienionych w ust. 3, na
temat stosunku pracy i zakresu jej obowiązków (z wyłączeniem informacji o wysokości
wynagrodzenia) oraz oświadczenia, że Pracownicy

nie figurują w Krajowym Rejestrze

Karnym pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 4, będzie skutkowało
naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 8 Umowy.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę kopi informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla Pracowników w terminie
nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną
lub faxem, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 9 Umowy.
7. W przypadku gdy Pracownik będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego zmienić
Pracownika. Przepis ust. 12-15 stosuje się odpowiednio.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2, załączniku
nr 3 i załączniku nr 4 do Umowy.
9. Wykonawca wyposaży swoich Pracowników w dozwolone prawem środki interwencji
i

przymusu

bezpośredniego

szczegółowo

opisane

w

Planie

Ochrony

Biblioteki

Uniwersyteckiej
w Warszawie stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz jednolite umundurowanie
wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do Umowy, a także identyfikatory osobiste.
10. Wykonawca wyposaży Pracowników w środki umożliwiające natychmiastowe połączenie
się bezpośrednio w zorganizowany system nadzoru i kontroli zapewniający możliwość
wezwania grupy interwencyjnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego i innych służb miejskich.
11. W przypadku powierzenia realizacji części umowy podwykonawcom powyższe postanowienie
Umowy stosuje się odpowiednio również do podwykonawców.
12. Zmiana Pracownika będzie możliwa w następującej sytuacji:
1)

na żądanie Wykonawcy w przypadku nienależytego świadczenia przez niego Przedmiotu
Umowy,

2)

na wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach.

13. W przypadku zmiany Pracownika, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba
ta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu.
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14. Zmiana Pracownika dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez
Wykonawcę o zmianie pracownika, co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania
zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury
innej osoby spełniającej wymagania określone w SIWZ.
15. Zmiana Pracownika dokonana zgodnie z ust. 14 skutkuje zmianą załącznika nr 5 do Umowy
i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.
16. Przez dni robocze, rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych.
Powinno być (po zmianie):
1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby wymienione w „Wykazie osób”
stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, zwane dalej „Pracownikami”. Wykaz zawiera imienną
listę Pracowników wraz z informacjami o podstawie do dysponowani tymi Pracownikami.
2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę wszystkich
Pracowników ochrony wykonujących czynności ochronne w budynkach Kompleksu BUW
(określone w załączniku Nr 2 do Umowy).
3. Wykonawca oświadcza, że Pracownicy wymienieni w „Wykazie osób” nie figurują w
Krajowym Rejestrze Karnym i są zatrudnieni na podstawie umowy pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.
zm.).
4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca zatrudni na czas realizacji
zamówienia Pracowników, o których mowa w ust. 2 na podstawie umowy o pracę oraz
dostarczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 2 wraz z „Wykazem osób”
stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte umowy czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną, zobowiązany
jest do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4
oraz oświadczenia, że Pracownicy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym pod rygorem
możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę „Wykazu osób” oraz oświadczeń, o których mowa w ust.
4 i oświadczeń o których mowa w ust. 5, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o
której mowa w § 15 ust. 2 pkt 8 Umowy.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę kopi informacji z Krajowego Rejestru Karnego dla Pracowników w terminie
nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną, pod
rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 9 Umowy.
9. W przypadku gdy Pracownik będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego zmienić
Pracownika. Przepis ust. 14-17 stosuje się odpowiednio.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejętności zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2, załączniku
nr 3 i załączniku nr 4 do Umowy.
11. Wykonawca wyposaży swoich Pracowników w dozwolone prawem środki interwencji
i

przymusu

bezpośredniego

szczegółowo

opisane

w

Planie

Ochrony

Biblioteki

Uniwersyteckiej
w Warszawie stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz jednolite umundurowanie
wyspecyfikowane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku nr 2 do Umowy,
a także identyfikatory osobiste.
12. Wykonawca wyposaży Pracowników w środki umożliwiające natychmiastowe połączenie
się bezpośrednio w zorganizowany system nadzoru i kontroli zapewniający możliwość
wezwania grupy interwencyjnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego i innych służb miejskich.
13. W przypadku powierzenia realizacji części umowy podwykonawcom powyższe postanowienie
Umowy stosuje się odpowiednio również do podwykonawców.
14. Zmiana Pracownika będzie możliwa w następującej sytuacji:
3)

na żądanie Wykonawcy w przypadku nienależytego świadczenia przez niego Przedmiotu
Umowy,

4)

na wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach.

15. W przypadku zmiany Pracownika, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba
ta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi
społeczne.
16. Zmiana Pracownika dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez
Wykonawcę o zmianie pracownika, co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania
zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury
innej osoby spełniającej wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
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17. Zmiana Pracownika dokonana zgodnie z ust. 16 skutkuje zmianą załącznika nr 5 do Umowy
i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy.
18. Przez dni robocze, rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych.

2. Zmianie ulega § 15 ust. 2 pkt. 8
Było: „za nieprzedstawienie oświadczeń określonych w § 7 ust. 4 umowy – w wysokości
2.000,00 zł za każdy taki przypadek”
Powinno być (po zmianie): „za nieprzedstawienie „Wykazu osób” oraz oświadczeń określonych
w § 7 ust. 4 i oświadczeń określonych w § 7 ust. 5 umowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki
przypadek”

3. Zmianie ulega § 15 ust. 2 pkt. 9
Było: „za nieprzedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 7 ust. 6
– w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki”
Powinno być (po zmianie): „za nieprzedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o
której mowa w § 7 ust. 8 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki”

4. § 16 ust. 1 pkt 4
Było: „gdy w terminie 15 dni roboczych Wykonawca nie złożył wymaganych

oświadczeń

określonych w § 7 ust. 4 i dokumentów określonych w § 7 ust. 6 Umowy”
Powinno być (po zmianie): „gdy w terminie 15 dni roboczych Wykonawca nie złożył „Wykazu
osób” oraz oświadczeń określonych w § 7 ust. 4 i oświadczeń , o których mowa w § 7 ust. 5
Umowy”

5. W § 16 ust. 1 po pkt 4 dopisuje się pkt.5 o następującym brzmieniu:
„gdy w terminie 15 dni roboczych Wykonawca nie złożył dokumentów określonych w § 7 ust. 8
Umowy”.
Wobec powyższego zmianie ulega numeracja kolejnych punktów.
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W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualny wzór umowy.

W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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