Ogłoszenie nr 540149007-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Siemianowice Śląskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571171-N-2019
Data: 15/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 00051587900000, ul. ul. Jana Pawła II 10,
41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 605 200, e-mail ratusz@um.siemianowice.pl, faks 327 605 280.
Adres strony internetowej (url): www.siemianowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. „Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej z wdrożeniem układu
wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze miasta Siemianowice Śląskie”. 2. Zakres prac obejmuje: Wdrożenie w granicach
administracyjnych Miasta Siemianowice Śląskie o powierzchni geodezyjnej 2550 ha, układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, poprzez
ścisłe wyrównanie sieci niwelacyjnej w układzie PL-EVRF2007-NH w oparciu o zachowane archiwalne obserwacje (wykazy przewyższeń) z
operatu 590-170/2006 w układzie PL_KRON86, oraz pomiar nowych linii niwelacyjnych i punktów wysokościowych zakładanych techniką
GNSS, wzmacniających konstrukcję sieci. Analizę i ocenę przydatności oraz sposobu wykorzystania istniejącej dokumentacji, opracowanie
założeń technicznych do projektu, inwentaryzacja punktów, opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy
wysokościowej na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie. Stabilizację nowych punktów z zawiadomieniem o umieszczeniu znaków, pomiar
uzupełniający oraz ścisłe wyrównanie osnowy w układzie PL-EVRF2007-NH wraz z przeliczeniem rzędnych szczegółów sytuacyjnowysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
Dodatku nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
(Dodatek nr 5 do SIWZ). 4. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z
ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesięcy, licząc od dnia przekazania, czyli dnia podpisania Protokołu Odbioru Pracy
(przedmiotu umowy wolnego od braków i wad). 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę osoby/osób wykonującej/wykonujących wszelkie czynności związane z: pozyskaniem materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Śląskich, - wykonywaniem terenowych i kameralnych prac geodezyjnych, koniecznych dla
wykonania zlecenia, 6. Przed rozpoczęciem usług Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji
usługi będzie zatrudniał osobę/ osoby, o których mowa w punkcie 5., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców) oraz
listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 7. W trakcie realizacji
zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w szczególności: a)
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których
mowa w punkcie 5 oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b)
poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób
wskazanych ww. liście osób (pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z
oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 9. Jeżeli Wykonawca opóźni się ze
złożeniem żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 8 powyżej zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy. 11. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji zamówienia skierują inne (niż
siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności
wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie to wymóg
Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.
29 ust. 4 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień,
o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 1. „Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej z
wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze miasta Siemianowice Śląskie”. 2. Zakres prac obejmuje: Wdrożenie
w granicach administracyjnych Miasta Siemianowice Śląskie o powierzchni geodezyjnej 2550 ha, układu wysokościowego PL-EVRF2007NH, poprzez ścisłe wyrównanie sieci niwelacyjnej w układzie PL-EVRF2007-NH w oparciu o zachowane archiwalne obserwacje (wykazy
przewyższeń) z operatu 590-170/2006 w układzie PL_KRON86, oraz pomiar nowych linii niwelacyjnych i punktów wysokościowych
zakładanych techniką GNSS, wzmacniających konstrukcję sieci. Analizę i ocenę przydatności oraz sposobu wykorzystania istniejącej
dokumentacji, opracowanie założeń technicznych do projektu, inwentaryzacja punktów, opracowanie projektu technicznego modernizacji
szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie. Stabilizację nowych punktów z zawiadomieniem o
umieszczeniu znaków, pomiar uzupełniający oraz ścisłe wyrównanie osnowy w układzie PL-EVRF2007-NH wraz z przeliczeniem
rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ). 4. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesięcy, licząc od dnia przekazania,
czyli dnia podpisania Protokołu Odbioru Pracy (przedmiotu umowy wolnego od braków i wad). 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy
Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę osoby/osób
wykonującej/wykonujących wszelkie czynności związane z: - pozyskaniem materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie

geodezyjnym i kartograficznym Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Śląskich, wykonywaniem terenowych i kameralnych prac geodezyjnych, koniecznych dla wykonania zlecenia 5.1. Wymóg zatrudnienia przez
Wykonawcę na umowę o pracę nie dotyczy uprawnionego geodety realizującego i nadzorującego prace geodezyjne w ramach
przedmiotowej umowy. 6. Przed rozpoczęciem usług Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy
realizacji usługi będzie zatrudniał osobę/ osoby, o których mowa w punkcie 5., na podstawie umowy o pracę (dotyczy również
Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób (pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób
(pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia listy osób w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy. 7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności w trakcie realizacji
zamówienia. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy w szczególności: a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w punkcie 5 oraz listę tych osób
(pracowników). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Lista osób
(pracowników) powinna zawierać w szczególności imiona i nazwiska tych osób (pracowników), rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia Listy osób w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z
oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wskazanych ww. liście osób
(pracowników) wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c)
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z
oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 9. Jeżeli Wykonawca opóźni się
ze złożeniem żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 8 powyżej zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy. 11. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wykonawców, którzy do realizacji
zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą
(samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę)
wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego w stosunku do tej osoby nie będzie miał zastosowania. 12. Zamawiający nie
przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej. 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6) Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-23, godzina:
09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-24,
godzina: 10:00

