DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
USŁUGĘ SZYCIA MUNDURÓW
DOBRE PRAKTYKI

Poniżej przestawione zostały "dobre praktyki" w zakresie udzielania zamówień publicznych na
usługi szycia mundurów dla służb publicznych (wojskowych, strażackich, policyjnych, celnych itp.).
Niżej zaproponowane dobre praktyki nie stanowią wzoru kompletnej dokumentacji postępowania.
Cechą szczególną zamówień dotyczących umundurowania jest ich wysokie zindywidualizowanie
głównych elementów umundurowania (pomimo niekiedy znacznych liczb egzemplarzy) oraz
szczególne wymogi dotyczące wzornictwa i jakości mundurów. Najlepsze, z punktu widzenia cech
funkcjonalnych i charakteru mundurów, byłoby zaopatrzenie indywidualne. Takie rozwiązanie
byłoby jednak zwykle bardzo drogie i trudne logistycznie. Z tego względu należy przyjąć taki model
zamówienia, który w możliwie optymalny godzi wymogi wynikające z cech umundurowania oraz
względy ekonomiczne zaopatrzenia służb porządku publicznego i służb zmilitaryzowanych w
umundurowanie,

zgodne

z

obowiązującymi

standardami

estetycznymi

i

jakościowymi.

Umundurowanie jest szczegółowo opisane w przepisach powszechnie obowiązujących, a na każda
jego partię składają się elementy w rozmaitych rozmiarach w różnych liczbach. Zamówienie na
mundury nie jest zwykłym zamówieniem masowym spotykanym w obrocie cywilnym.
Z tych względów zasadne jest przyjęcie, że zamówienie publiczne dotyczące umundurowania to
zamówienie na powtarzające się, wielokrotne usługi krawieckie.
Celem przedstawionych dobrych praktyk jest możliwie pełne wykorzystanie możliwości, jakie dają
zamawiającym nowe przepisy prawa polskiego i dyrektywy Unii Europejskiej, w tym przede
wszystkim dyrektywa 2014/24/UE. Wykorzystanie tych możliwości zapewni udzielanie zamówień
publicznych zgodnie ze standardami ochrony socjalnej pracowników, równą konkurencją i zasadami
handlu międzynarodowego, z jednoczesnym zagwarantowaniem zamawiającemu kontroli nad
jakością realizowanego zamówienia publicznego.
Zamieszczone poniżej propozycje postanowień dokumentacji zamówienia publicznego dotyczą
wybranych aspektów postepowania, w szczególności wynikających z przepisów wprowadzonych
lub na nowo uregulowanych w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1050) oraz w rozporządzeniu
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Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 1126).
W proponowanych dobrych praktykach ujęto postanowienia dokumentacji zamówienia publicznego
dotyczące następujących wybranych aspektów wyboru oferty:
1) zastosowania nowego art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych,
2) badania zdolności technicznych i doświadczenia wykonawcy,
3) wykazu wyposażenia technicznego wykonawcy (narzędzi).
Należy podkreślić, że niektóre proponowane rozwiązania mogą być zastosowane dlatego, że
zamówienie jest zamówieniem na wykonanie usług. Ta możliwość dotyczy:
1) zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia,
2) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Warszawa, 17 listopada 2016 r.
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A. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Poniżej przedstawiono proponowany sposób wypełnienia ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym UE S (formularz PL Formularz standardowy 2 – Ogłoszenie o
zamówieniu).
Wskazane punkty odpowiadają pozycjom w formularzu ogłoszenia.
Przypisanie kryterium ceny wagi 60% związane jest m.in. z postanowieniem art. 91
ust. 2a PZP. Szczegółowy opis przyznawania punktów za kryterium jakość (40%) wagi
powinien zostać szczegółowo opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ).

II.1.2) Główny kod CPV: 9839.3000-4 – usługi krawieckie
Uzupełniający kod CPV: 1811.0000-3 – odzież branżowa
II.1.3) Rodzaj zamówienia ◯ Roboty budowlane ◯ Dostawy ●Usługi
II.1.4) Krótki opis: usługa krawiecka szycia i dostarczenia mundurów dla [ nazwa ].
II.2.5) Kryterium udzielenia zamówienia
◯ Kryteria określone poniżej
∎ Kryterium jakości – Nazwa: / Waga: 40%
◯ Kryterium kosztu – Nazwa: / Waga: -----● Cena – Waga: 60%
● Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 25
dyrektywy 2014/24/UE), przyjmie tylko oferty podlegające Porozumieniu w sprawie
zamówień rządowych (GPA) Światowej Organizacji Handlu (WTO) i innym umowom
międzynarodowym, których stroną jest Unia Europejska. Przyjęte zostaną tylko oferty:
a)

pochodzące od wykonawców z państw-stron (terytoriów) tego porozumienia i
wykonawców z państw-stron (terytoriów) tych umów;
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b) dostaw i usług pochodzącym z państw wskazanych w lit. a.
Jedynie w celach informacyjnych zamawiający wskazuje, że informacje o zamówieniach
objętych równym traktowaniem w UE zamieszczone są na stronie internetowej Komisji
Europejskiej (https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement /international_
en ; odwiedzona 16.10.2016 r.). Należy jednak zwrócić uwagę, że niektóre informacje na
tej stronie internetowej dotyczą przyszłych porozumień, które nie weszły w życie (np. w
odniesieniu do umowy z Wietnamem).
W myśl art. IV ust. 3 Porozumienia GPA, zamawiający przyjmując oferty będzie stosował
zasady pochodzenia towarów określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz.
Urz. L 269 z 10.10.2013, str. 1).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie (konsorcjum), oferta
będzie uznana ofertę podlegającą art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych,
jeżeli każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie (każdy członek
konsorcjum) i jego oferta, będą podlegały art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
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B. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Poniżej przedstawiono proponowany sposób opisu wybranych części zamówienia w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Część poniżej przedstawionych oświadczeń i dokumentów, których zmawiający może
żądać od wykonawcy, nie wyłącza, ani nie zastępuje oświadczenia własnego (art. 25a
ust. 1 PZP) albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (art. 25a ust. 2
PZP).
Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 PZP, dokumenty i oświadczenia mogą być żądane od
wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej.

a) Stosowanie art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych

1.

Zamawiający, zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych, przyjmie
tylko oferty podlegające Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Światowej Organizacji Handlu (WTO) i innym umowom międzynarodowym, których
stroną jest Unia Europejska. Przyjęte zostaną tylko oferty:
a) pochodzące od wykonawców z państw-stron (terytoriów) tego porozumienia i
wykonawców z państw-stron (terytoriów) tych umów;
b) dostaw i usług pochodzącym z państw wskazanych w lit. a.

2.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie (konsorcjum),
oferta będzie uznana ofertę podlegającą art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień
publicznych, jeżeli każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie (każdy
członek konsorcjum) i jego oferta, będą podlegały art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo
zamówień publicznych. Do każdego wykonawcy (członka konsorcjum) należy
zastosować niniejszą część SIWZ.

3.

Na potwierdzenie, że oferta wykonawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podlega traktowaniu nie mniej
korzystnemu niż traktowanie wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej oraz
robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej, przedstawi
zamawiającemu:
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a) dokumenty wskazujące siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, zgodnie z
§ 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, dalej "rozporządzeniem o dokumentach"
(Dz. U. 1126).
b) projekty dokumentów celnych wypełnione w części stwierdzającej pochodzenie
towarów w rozumieniu art. 60 i in. rozporządzenia (UE) nr 952/2013, przygotowane
zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia
2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny Dz. Urz. WE L
253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
2, t. 6, str. 3 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016
r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru
(Dz. U. 1307) albo właściwymi przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
4.

Oferta, która nie spełnia powyższych wymogów podlega odrzuceniu na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (niezgodność z SIWZ).

5.

Na etapie wykonywania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w
odniesieniu do każdej partii mundurów świadectwo pochodzenia towaru wskazujące na
pochodzenie z państw Unii Europejskiej (Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG) albo dokumenty celne, na podstawie których mundury zostały wprowadzone na
obszar celny Unii Europejskiej.

6.

Nie przedstawienie świadectw pochodzenia towaru lub innych dokumentów celnych
wskazujących na pochodzenie mundurów będzie równoznaczne z nie dostarczeniem
mundurów z winy Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie będą
przysługiwały względem Zamawiającego żadne roszczenia.

7.

Wykonawca wraz z ofertą przedłoży oświadczenie o stosowaniu art. 7 ust. 1a ustawy –
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z jednym ze wzorów określonych w Załączniku
X do SIWZ "Stosowanie art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych".
Wykonawca, w zależności od swojej sytuacji, przedłoży jedno z dwóch oświadczeń wg.
Wzoru określonego w Załączniku X do SIWZ.
a) wzór A:
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Oświadczenie wykonawcy (członka konsorcjum) z Unii Europejskiej (EOG)
składającego ofertę wykonania usługi pochodzącej z Unii Europejskiej (EOG)
b) wzór B:
Oświadczenie wykonawcy (członka konsorcjum) spoza Unii Europejskiej (EOG)
składającego ofertę podlegającą GPA/WTO lub innym porozumieniom zwartym
przez Unię Europejską.

b) Kryteria oceny ofert

Poniżej przedstawiono proponowane kryteria oceny ofert. Zgodnie z art. 91 ust. 2b
PZP, cena w zasadzie nie powinna przekraczać 60% wagi. Wagi kryteriów zostały
podane w taki sposób, aby istotne znacznie przypisać jakości mundurów i organizacji
wykonania zamówienia.
Zwraca się uwagę, że niniejszy wzór dobrych praktyk nie określa szczegółowego
sposobu przyznania punktów w kryterium jakość.

1.

Oferta wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów, które stanowi 100%
wagi punktacji. Oferty zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów oceny
ofert z zastosowaniem następujących wag:
Cena – 60% wagi (maksimum 60 punktów)
Kryteria pozacenowe – 40% (maksimum 40 punktów), w tym
a) jakość mundurów – [ np. 15% ] wagi1
b) organizacja zaopatrzenia i terminy wykonania usługi: [ np. 20% ] wagi
c) realizacja reklamacji i poprawki [ np. 5% ] wagi.

X. W pod kryterium "organizacja zaopatrzenia i terminy wykonania usługi", punkty będą
przydzielane w następujący sposób:
a) organizacja zaopatrzenia i termin wykonania usługi
1

Niniejszy wzór dobrych praktyk nie określa szczegółowego sposobu przyznania punktów w kryterium
jakość.
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Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów w zależności od harmonogramu
wykonania usługi i dostarczenia mundurów do miejsc wskazanych w pkt XXX SIWZ.
Wszelkie ryzyka związane z terminowością wykonania usługi obciążają wykonawcę.
Zamówienie nie może być wykonane w całości w terminie dłuższym niż 180 dni od
dnia podpisania umowy. Udział procentowy wykonania zamówienia będzie liczony w
doniesieniu do stosunku liczby kompletów referencyjnych wobec liczby całkowitej
kompletów referencyjnych stanowiącej 100% zamówienia.
Komplet referencyjny składa się z:
[ wpisać sposób określenia referencyjnej ilości mundurów, np. komplet składający się z:
koszuli męskiej (bluzki damskiej), krawata (krawatka damska), spodni (spódnicy),
marynarki, kurtki galowej, pas do ubioru galowego, spodnie polowe, bluza polowa,
rękawiczki polowe, buty polowe, czapka polowa zimowa itp.].
L.p.

Liczba i termin dostarczenia
kompletów referencyjnych

Termin dostarczenia
mundurów

Punkty

1.

co najmniej 75 % zamówienia
pozostałe 0%-25% zamówienia

90 dni lub krócej
91 – 120 dni

20 pkt

2.

co najmniej 50 % zamówienia

90 dni lub krócej

17 pkt

pozostałe 0% - 50% zamówienia

91 - 120 dni

co najmniej 50% zamówienia

120 dni lub krócej

pozostałe 0% - 50% zamówienia

121 – 150 dni

co najmniej 50% zamówienia

150 dni lub krócej

pozostałe 0% - 50% zamówienia

151 – 180 dni

pierwsze 50 % zamówienia

dłużej niż 150 dni

3.
4.
5.

10 pkt
5 pkt
0 pkt

b) naprawa i poprawki
Wykonawca otrzyma maksymalnie 5 pkt za termin wykonania poprawek dotyczących
[ X ] sztuk [ wpisać rodzaj elementu munduru ] i realizację reklamacji wg następującej
punktacji:
L.p. Termin realizacji wykonania poprawek i Punkty
realizacji reklamacji
1.

do 21 dni kalendarzowych

5 pkt

2.

22 dni – 60 dni kalendarzowych

3 pkt

3.

dłużej niż 60 dni kalendarzowych

0 pkt
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Uwaga: za termin wykonania poprawek i realizację reklamacji uważa się czas pełnych
dni liczonych:
 od dnia następującego po dniu w którym Wykonawca umożliwi Zamawiającemu
przekazanie elementu munduru objętego reklamacją osobie upoważnionej przez
Wykonawcę (np. kurierowi) w miejscu, do którego Wykonawca zgodnie z
umową zobowiązany był dostarczyć ten element munduru,
 do dnia następującego pod dniu, którym Wykonawca dostarczył poprawiony
element munduru do miejsca, do którego zobowiązany był zgodnie z umowę
dostarczyć Zamawiającemu ten element.

c)

Zastrzeżenie osobistego wykonania kluczowych części zamówienia

Zgodnie z art. 36a ust. 3 pkt 1 PZP zamawiający może wymagać, że wykonawca
wykona kluczowe części zamówienia osobiście. W przypadku zamówienia na usługi
krawieckie, kluczową częścią zamówienie jest szycie mundurów (tj. pobranie miary,
krojenie materiału, zszycie, uzupełnianie munduru o emblematy i naszywki,
wykończenie i prasowanie).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 PZP o zamówienie publiczne wykonawcy mogą ubiegać się
wspólnie (tj. w ramach konsorcjum). Warunki stawiane wykonawcy są w takim
przypadku odnoszone do członków konsorcjum (art. 23 ust.3 PZP).
W razie osobistego zastrzeżenia wykonania kluczowych części zamówienia,
zastrzeżone części powinny być wykonane przez członków konsorcjum. W związku z
tym celowe jest wyraźne postanowienie SIWZ regulujące osobiste wykonanie
zamówienia przez członków konsorcjum.
Powyższe czynności powinny zostać wyraźnie wskazane w SIWZ.

1.

Zamawiający zastrzega, że kluczowe części zamówienia Wykonawca musi wykonać
osobiście, tj. nie może powierzyć tych części podwykonawcy. Za kluczowe części
zamówienia Zamawiający uznaje:
a) krojenie materiału,
b) zszywanie mundurów
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c) wykończenie
d) uzupełnienie egzemplarzy mundurów o elementy dodatkowe (jak emblematy i
naszywki)
e) przeprowadzanie kontroli jakość gotowego munduru
f) prasowanie.
Czynności przedprodukcyjne, jak wyrób materiału i elementów wykończenia oraz
czynności logistyczne, jak pakowanie i dostarczanie do odbiorcy, mogą być powierzone
podwykonawcom.
2.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie (konsorcjum),
kluczowe czynności, o których mowa w pkt 1, powinni wykonać członkowie
konsorcjum.

d) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
wykonawcy – wykaz usług

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach Zamawiający na
potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w tym
doświadczenia, może żądać wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
postępowania.
Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach zamawiający może dopuścić
wykazanie wykonania usług w okresie dłuższym niż 3 lata.
Projektowana SIWZ powinna uwzględniać także możliwość ubiegania się o
zamówienie przez konsorcjum.
W Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w cz. IV.C przewidziany jest
wykaz usług, który obejmuje jedynie opis usługi, kwoty, daty i odbiorów. W celu
pełniejszego przedstawienia doświadczenia, celowe jest pozyskanie także innych
informacji na temat wcześniejszych usług. Podobnie, celowe jest uzupełnienie
informacji dotyczących urządzeń technicznych (cz. IV.C).
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1.

Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 2 przed
upływem terminu na składanie ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowanie3 tj. [ wpisać datę ], a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy –
w okresie tej działalności, oraz załączeniem dowodów należytego wykonania tych
usług (§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach). W tym celu Wykonawca
załączy wykaz usług zgodnie z tabelą poniżej.
Zamawiający wymaga, aby w wykazie były zawarte tylko usługi wykonania mundurów
wg wzorów określonych przez zamawiającego tych mundurów.

2.

Do wykazania zdolności technicznej wykonawca wskaże wykonanie (tj. uszycie wraz z
wykończeniem) co najmniej [ wpisać liczbę ] mundurów przeznaczonych dla
następujących służb publicznych (państwowych i władz lokalnych), takich jak: policja
(milicja), żandarmeria, straż pożarna, wojsko, służba celna i podobne formacje
mundurowe z dziedziny bezpieczeństwa publicznego, w tym co najmniej:
1) [ liczba mundurów ] mundurów typu galowego,
2) [ liczba mundurów ] mundurów polowych składających się co najmniej z
następujących elementów:
a) [ liczba ] spodni,
b) [ liczba ] [ wpisać rodzaj części munduru ] [ ewentualnie dodatkowe wymogi ],
c) [ liczba ] [ wpisać rodzaj części munduru ] [ ewentualnie dodatkowe wymogi ].

3.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie (konsorcjum),
wykaz usług powinien wskazywać sumę wykonanych mundurów i ich elementów przez
wszystkich wykonawców nie mniejszą niż suma poszczególnych mundurów i ich
elementów wskazana w pkt 2.

2

Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach zamawiający może dopuścić wykazanie wykonania
usług w okresie dłuższym niż 3 lata. Taka formuła może brzmieć:
"W przypadku złożenia mniej niż czterech ofert / wniosków o dopuszczenie do postępowania Zamawiający
dopuści wykazanie wykonania usług w okresie pięciu [ w SIWZ można wskazać inny okres ] lat przed
upływem terminu składani ofert / wniosków o dopuszczenie do postępowania.
3

W zależności od trybu w jakim ma być udzielone zamówienie.
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Załącznik X do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
Odbiorca mundurów
(nazwa służby /
państwo)

Rodzaj munduru:
 galowy
 polowy
 do codziennego
użytku

Element munduru

Liczba egzemplarzy
(oddzielnie dla każdego
rodzaju)

Rok wykonania
mundurów (decyduje
data dostarczenia
ostatniej partii)

Referencje (w
załączaniu) wraz
danymi kontaktowymi
odbiory usługi

Nazwa wykonawcy (w
przypadku
wykonawców wspólnie
ubiegających się o
zamówienie)

L.p.

2

3

4

5

6

7

8.

1
1.
2.
3.
…

e)

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
wykonawcy – wyposażenie techniczne wykonawcy

1.

Wykonawca będzie dysponował przez cały czas wykonywania tych części Zamówienia,
do których realizacji te urządzenia są niezbędne, co najmniej następującym
wyposażeniem technicznym (§ 2 ust. 4 pkt 3 i 4 rozporządzenia o dokumentach), które
zostało wskazane w tabeli poniżej.

2.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie (konsorcjum),
wykaz wyposażenia technicznego powinien wskazywać nie mniejszą niż suma
urządzeń wskazana w pkt 1..

Data ostatniego
przeglądu

Okres gwarancji
producenta / serwisu

4

5

6

7

Nazwa wykonawcy
(w przypadku
wykonawców
wspólnie
ubiegających się o

Rok produkcji

3

Podstawa
dysponowania (np.
własność, leasing,
użyczenie)

Wydajność

2

Minimalna liczba
egzemplarzy

Urządzenie
techniczne

L.p.
1

8

9.

1.
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2.
3.
…

Uwaga: jeżeli Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował określoną liczbą
urządzeń (kolumna 3 tabeli) i jednocześnie podaje minimalną ich wydajność (kolumna
4), dopuszcza się mniejszą, ale nie mniejszą niż dwa urządzenia, albo większą liczbę
urządzeń, jeżeli zapewniają w sumie minimalną wydajność, przy czym każde
urządzenie musi być obsługiwane przez inną osobę, tzn. każde urządzenie musi mieć
własną obsługę. Nie jest wystarczające wskazanie urządzenia bez obsługi.

f)

Warunki udziału w postępowaniu - ograniczenie możliwości polegania przez
Wykonawcę na doświadczeniu innych podmiotów

Zgodnie z art. 22a ust. 4 PZP, w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych części zamówienia na
podstawie art. 36a ust. 1 lit. a PZP, Wykonawca nie może powoływać się na
doświadczenie i kwalifikacji innych podmiotów w zakresie, w jakim Zamawiający
zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowych części Zamówienia.
Zastrzeżenie Zamawiającego jest bowiem nie do pogodzenia z warunkiem realizacji
usług przed podmiot, na którego zdolności Wykonawca miałby polegać. Wskazanie
doświadczenia tego podmiotu będzie zatem bezskuteczne, a Zamawiający jest
uprawniony do nie uznania polegania na doświadczeniu takiego podmiotu.
Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia o dokumentach Zamawiający na
potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w tym
doświadczenia, może żądać wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
postępowania.
W takim przypadku, Zamawiający jest uprawniony do nie uznania zdolności
technicznej lub zawodowej, której potwierdzeniem jest wskazanie usług wykonanych
przez inny podmiot w "Wykazie usług".
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1.

Zamawiający, zgodnie z art. 22a ust. 4 w związku z art. 36a ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, nie dopuszcza polegania przez wykonawców na doświadczenie
innych podmiotów w zakresie doświadczenia w realizacji kluczowych części
zamówienia, wskazanych w pkt XXX SIWZ.

2.

W razie wskazania w "Wykazie wykonanych usług ", na potwierdzenie zdolności
technicznej lub zawodowej do realizacji kluczowych części Zamówienia, usług
wykonanych przez inne podmioty, Zamawiający w badaniu zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy pominie te usługi.

g) Warunki udziału w postępowaniu – wykluczenie wykonawców

Nowelizacja PZP z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła w art. 24 ust. 5 fakultatywne
podstawy wykluczenia wykonawców. W tych przypadkach wykluczenie pozostawione
jest do decyzji zamawiającego. Skorzystanie z tej możliwości wymaga wskazania
podstaw wykluczenia w SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 5a PZP).
Proponuje się nie korzystać z możliwości wykluczania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
3 PZP, z powodu potencjalnych trudności z wykazaniem "możliwości zapewnienia
bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy". Proponuje się także nie korzystać z możliwości wykluczenia
wykonawców ukaranych za naruszenie przepisów ochrony środowiska z uwagi na
nieduże znaczenie tego rodzaju przepisów w branży krawieckiej.
W celu stwierdzenia braku podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 PZP,
na podstawie złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ,
a w przypadku zamówień o wartości powyżej kwot określonych na podstawie art. 11
ust. 8 PZP (tzw. zamówień unijnych), wykonawcy są zobowiązani do zawarcia
odpowiednich informacji w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (cz.
C). Oświadczenie złożone przez wykonawcę nie jest wiążące dla zamawiającego. W
szczególności w przypadku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 (poważne
naruszenie obowiązków zawodowych), zamawiający może posłużyć się "stosownymi"
środkami dowodowymi.
Należy także pamiętać, że w myśl art. 24 ust. 12 PZP Zamawiający może wykluczyć
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

X. Wykluczenie wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 PZP (fakultatywne
podstawy wykluczenia)
1.

Zamawiający, działając w na postawie i w granicach art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 7
ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP), wykluczy z postępowania wykonawcę:
12

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – zgodnie
z art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP;
4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych –
zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;
5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 4 – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 6
PZP;
6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie
niższą niż 3000 złotych – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP;
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2.

W przypadku wystąpienia jednej lub więcej podstaw wykluczenia wykonawcy, o której
mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP, może przedstawić
Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej

przestępstwem

lub

przestępstwem

skarbowym,

zadośćuczynienie

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania

dalszym

przestępstwom

lub

przestępstwom

skarbowym

lub

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
3.

Jeżeli przestawione dowody, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy,

będą

wystarczające

do

potwierdzenia

rzetelności

wykonawcy,

Zamawiający odstąpi od wykluczenia.
4.

Możliwości, o których mowa w punktach poprzedzających nie stosuje się jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

h) Potwierdzenie spełniania przez usługę wymagań zamawiającego – system
zarządzania środowiskowego w produkcji tkanin

W branży tekstylnej praktycznie zawsze przedsiębiorstwa trudniące się produkcją
ostatecznego wyrobu nie zajmują się przygotowaniem tkanin. Tymczasem, to właśnie
na tym etapie cyklu produkcyjnego występują największe ryzyka dla środowiska
naturalnego. W związku z tym uzasadnione jest postawienie wymogu, aby tkaniny
pochodziły z zakładów, które spełniają odpowiednie normy zarzadzania
środowiskowego. Taką najpowszechniejszą normą jest norma międzynarodowa PNISO 14001:2004 (ostatnio zastąpiona normą PN-ISO: 14001:2015, z okresem
przejściowym do 15 września 2018 r.). Postawienie takiego wymogu jest zgodne z art.
29 ust. 4 PZP, który pozwala może określić w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować m.in. aspekty
środowiskowe.
W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego sposobu postawienia ww. wymogu,
celowe jest posiłkowanie się przepisami PZP i rozporządzenia o dokumentach, które
szczegółowo określają włączenie wymogów zarządzania środowiskowego do opisu
przedmiotu zamówienia. Zastosowanie per analogiam tych przepisów zapewnia, że
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sposób podstawienia wymogów środowiskowych jest zgodny z prawem.
Zgodnie z § 13 ust 1 pkt 5 rozporządzenia o dokumentach Zamawiający w celu
potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający może żądać zaświadczenia niezależnego podmiotu
zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych
systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli zamawiający wskazuje środki
zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie stosował podczas
wykonywania zamówienia publicznego, odwołując się do unijnego systemu
zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub do innych norm zarządzania
środowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich lub
międzynarodowych opracowanych przez akredytowane jednostki.
Z kolei zgodnie z § 13 § 4 rozporządzenia o dokumentach, wykonawca, który z
przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania takich dokumentów,
może złożyć inne dokumenty dotyczące środków zarządzania środowiskowego,
potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych
z wymaganymi normami środków zarządzania środowiskowego równoważnych
środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania
środowiskowego.

1. Zamawiający

wymaga,

aby

Wykonawcy

wykonał

zamówienie

z

tkanin

wyprodukowanych w zakładzie objętym wdrożonym w zakresie produkcji tkanin
systemem zarzadzania środowiskowego zgodnego z normą PN-ISO: 14001:2004 (albo
PN-ISO 14001:2015) lub normą równorzędną.
Wykonawca potwierdzi zgodność zarządzania środowiskowego zakładu produkcji
tkanin z normą PN-ISO: 14001:2004 (albo PN-ISO 14001:2015) lub "równorzędną",
certyfikatem wydanym dla organizacji do której należy ten zakład przez jednostkę
oceniającą zgodność:
a) akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ustawą z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 poz.
542);
b) akredytowana

przez

inną

krajową

jednostkę

akredytacyjną

w

państwie

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93
(Dz. Urz. WE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
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2.

System zarządzania środowiskowego potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w
pkt 1 powinien dotyczyć co najmniej następujących środków zarządzania
środowiskowego:
 rozwój polityki środowiskowej
 identyfikacja aspektów środowiskowych i ocena towarzyszących im wpływów
na środowisko;
 identyfikacja i przestrzeganie odpowiednich wymagań legislacyjnych oraz
prawnych.
 rozwój i utrzymanie realizacji zadań środowiskowych;
 wdrażanie udokumentowanego systemu, łącznie z elementami szkoleń i
kontrolą działania
 monitorowanie i pomiar działań operacyjnych
 środowiskowy audit wewnętrzny
 przeglądy zarządzania

systemem

w celu

zapewnienia ciągłości

jego

efektywnego oddziaływania.
3.

Zamawiający uznaje, że wymóg zgodności systemu zarzadzania środowiskowego w
zakładzie produkcji tkanin z normą PN-ISO:14001:2004 (PN-ISO:14001:2015) jest
spełniony, jeżeli:
a) organizacja (przedsiębiorstwo) do której należy zakład produkcji tkanin jest
organizacją zarejestrowaną w rejestrze EMAS prowadzonym w trybie ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarzadzania i audytu EMAS (Dz. U. Nr
178, poz. 1060), albo w rejestrze prowadzonym przez właściwy organ w państwie
członkowskim Unii Europejskiej (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE)
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. WE L
342 z 22.12.2009 r.), co potwierdzi właściwym zaświadczeniem;
b) wykonawca przedstawi wydany dla producenta tkanin certyfikat zgodności z
uznanym systemem zarzadzania środowiskowego, o którym mowa w art. 45
rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, wraz ze wskazaniem wymogów, które ten
certyfikat potwierdza.
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4.

Jeżeli Wykonawca w sposób oczywisty nie ma dostępu do certyfikatu, o którym mowa
w pkt 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie z przyczyn, których nie
można temu wykonawcy przypisać, Zamawiający dopuszcza przedstawienie innego
dokumentu lub innych dokumentów potwierdzających stosowanie przez producenta
tkanin środków zapewnienia jakości zgodnych z normą PN-ISO 14001:2004 w zakresie
produkcji tkanin.
Zamawiający uzna spełnienie wymogu posiadania równoważnego systemu zarzadzania
środowiskowego, wyłącznie pod warunkiem, że Wykonawca dowiedzie, że
przedstawiane dokumenty są równoważne środkom wymaganym na mocy mającego
zastosowanie systemu zarządzania środowiskowego lub normy.

i)

Opis przedmiotu zamówienia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę albo
podobnej umowy w innych państwach.

Poniżej przedstawiono proponowany sposób nałożenia obowiązku zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 9 PZP.
Takie postanowienia SIWZ mogą dotyczyć następujących kwestii
 nałożenia samego obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
zgodnie z Kodeksem pracy [innej równoważnej umowy w przypadku
zatrudnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przetłumaczonej na
język polski]
 wskazaniem czynności, przy których personel ma być zatrudniony na
podstawie umowy o pracę
 dokumentacji wymaganej do stwierdzenia, że wykonawca wywiązuje się ze
zobowiązania
 kontroli spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 sankcji za nieprzestrzeganie tego obowiązku.
W związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w
sprawie niedopuszczalności w obecnym stanie prawnym przekazywania danych
osobowych pracowników zamawiającemu (pismo do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 23 września 2016 r., DOLiS-035-2163/16/BG/85265/16), Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych projekt postanowień umowy o zamówienie publiczne regulujących
wykonanie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę przy
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realizacji zamówienia.
Projektowane przez Prezesa UZP postanowienia umowne powinny mieć odpowiednie
odzwierciedlenie w SIWZ.

X. Wymóg

zatrudnienia

niektórych

osób

zatrudnionych

przy

realizacji

zamówienia na podstawie umowy o pracę
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób wykonujących czynności
wymienione w Załączniku X do SIWZ "Lista czynności przy wykonywaniu których
osoby zatrudnione przez wykonawcę musza być zatrudnione na postawie umowy o
pracę" na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.)
W przypadku wykonawców wykonujących usługę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej czynności wskazane w Załączniku X muszą wykonywać osoby zatrudnione na
podstawie umowy będącej odpowiednikiem umowy o pracę w rozumieniu ustawy
Kodeks cywilny.
W celu stwierdzenia równoważności zatrudnienia z zatrudnieniem na podstawie umowy
o pracę, Wykonawca przedstawi informacje wskazujące w szczególności:
1) poziom wymaganego minimalnego wynagrodzenia pracownika i podstawa jego
ustalenia (przepisy powszechnie obowiązujące, układy zbiorowe pracy etc.)
2) czas pracy
3) obowiązki z zakresu BHP i wskazanie kogo obciążają koszty zapewnienia BHP
4) warunki rozwiązania umowy
5) wymiar rocznego urlopu oraz, czy zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie za
urlop, a jeżeli przysługuje, to z jakich środków jest wypłacane.
Zamawiający oceniając, czy umowa albo stosunek z zatrudnionym jest równoważny
umowie o pracę będzie uwzględniał m.in. postanowienia dyrektywy Rady z dnia 14
października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania
pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz. Urz. L
288, z 18.10.1991, str. 32, Polskie wydanie specjalne Dz. Urz. rozdział 5, tom 2, str. 3).
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2. Wykonawca

przed

przystąpieniem

do

wykonywania

zamówienia

przedstawi

Zamawiającemu:
i.

oświadczenie własne4, że przy realizacji zamówienia do wykonania czynności
określonych w Załączniku X będzie zatrudniał osoby na podstawie umowy o
pracę,

ii.

poświadczoną za zgodność z oryginałem (wykonawca może sam poświadczyć
zgodność) kopie umów o pracę osób, o których mowa w pkt i:
a) z zasłoniętymi (zanonimizowanymi) danymi osobowymi pracownika (tj. bez
imion, nazwisk, dat urodzenia, nr PESEL, stawki wynagrodzenia);
b) umożliwiające stwierdzenie daty zawarcia umowy, okresu obowiązywania
umowy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy.

iii.

dowody przekazania składek ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia
tych osób do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [w przypadku wykonawców
wykonujących usługę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: dowodów
przekazania składek ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia tych osób
do innej instytucji, przetłumaczone na język polski ]:
a) z zasłoniętymi (zanonimizowanymi) danymi osobowymi pracownika (tj.
bez imion, nazwisk, dat urodzenia, nr PESEL, stawki wynagrodzenia);
b) umożliwiające stwierdzenie daty zawarcia umowy, okresu obowiązywania
umowy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy.

3. W przypadku zmiany osoby (zastąpienia inną osobą) wymienionej w Załączniku Y,
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej
o zastąpieniu osoby nową osobą (zwanej dalej "nową osobą").
W przypadku nie zastąpienia osoby wymienionej w Załączniku Y inną osobą,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie, najpóźniej na 7 dni przed
wykreśleniem osoby z Załącznika Y, wyjaśnienia, w jaki sposób zamierza zapewnić
realizację zamówienia przy zmniejszonym zaangażowaniu personelu.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 akapit 1, Wykonawca załączy kopię
umowy o pracę nowej osoby, kopię zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń społecznych w

4

W związku z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, postanowienie SIWZ nie
wskazuje na oświadczenie podwykonawcy.
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Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych [poza Polską: innej instytucji ], w zakresie i w
sposób określony w pkt 2.
5. Zamawiający zastrzega, że w razie podejrzenia, że wymóg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie jest przez Wykonawcę wypełniany, zastrzega możliwość
powiadomienia właściwego organu władzy publicznej do kontroli przestrzegania prawa
pracy i przepisów zabezpieczenia społecznego.

X.

Kontrola wypełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i
przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia osób
wymienionych w Załączniku Y, na każde żądanie Zamawiającego.
2. Zamawiający może zażądać wglądu do dokumentów, o których mowa w § X ust. 2 lit.
b, ust. 3 oraz ust. 5 umowy, w każdym czasie w godzinach 9:00-16:00 w dniach pracy
podczas wizyty siedziby albo zakładu Wykonawcy, a także podczas wizyty w miejscu
przechowywania tych dokumentów lub miejscu zainstalowania dostępu do systemu
teleinformatycznego.

X.

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1500 zł (słownie:
tysiąca pięciuset) za każdy rozpoczęty miesiąc zatrudnienia każdej osoby wykonującej
czynności wskazane w Załączniku I na podstawie innej niż umowa o pracę [ poza
Polską: równoważnej umowy ] albo bez zawarcia pisemnej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł (słownie:
pięciu tysięcy) za każdy przypadek nieudostępnienia albo udostępnienia niepełnych lub
niepotwierdzających zatrudnienia na postawie umowy o pracę zgodnie z niniejszą
umową następujących dokumentów dotyczących zatrudnienia w danym miesiącu
realizacji zamówienia każdej osoby wskazanej w Załączniku Y:
a) zanonimizowanej tzn. kopii umowy o pracę, tzn. zasłoniętymi danymi osobowymi
pracownika (tj. bez imion, nazwisk, dat urodzenia, nr PESEL, stawki
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wynagrodzenia) ale umożliwiającymi stwierdzenie daty zawarcia umowy, okresu
obowiązywania umowy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy..
b) zanonimizowanych, w sposób określony w lit. a, dowodów przekazania w należnej
wysokości składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych [ poza Polską: innej instytucji ].
3. Zapłacona kara umowna, o której mowa w ust. 1 i 2 podlega zwrotowi Wykonawcy,
bez odsetek i po potrąceniu kosztów przelewu, jeżeli Wykonawca udowodni, najpóźniej
6 miesięcy po zakończeniu wykonywania umowy, że wypełnił wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w Załączniku X.
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C. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Poniżej przedstawiono proponowane wzory załącznika do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

a) Stosowanie przepisów GPA/WTO lub innym porozumień Unii Europejskiej (art. 7
ust. 1a PZP).

Załącznik X do SIWZ – Stosowanie art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień
publicznych

A. Oświadczenie wykonawcy (członka konsorcjum) z Unii Europejskiej (EOG)
składającego ofertę wykonania usługi pochodzącej z Unii Europejskiej (EOG)
Działając w imieniu Wykonawcy [ nazwa ], na podstawie [ określenie pełnomocnictwa ]
(pełnomocnictwo w załączeniu) / zgodnie z umocowaniem potwierdzonym wypisem z Krajowego
Rejestru Sądowego [ nazwa podmiotu, nr KRS ] / innego rejestru [ oferenci z innych państw ] ,
oświadczam, że [ nazwa oferenta ], który złożył ofertę w postępowaniu [ nazwa postępowania ],
ogłoszonym w [ Dz. Urz. UE / BZP, nr ogłoszenia ], pochodzi z Unii Europejskiej (Europejskiego
Obszaru Gospodarczego) oraz usługi będące przedmiotem jego oferty pochodzą z Unii Europejskiej
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ponieważ:
a)

siedzibą wykonawcy / miejscem zamieszkania wykonawcy jest [ nazwa państwa lub
terytorium, adres ], oraz

b)

mundury będące przedmiotem usługi będą pochodziły z [ nazwa państwa lub terytorium ].
…………………
podpis

Załączniki:
1) wypis z rejestru
2) pełnomocnictwo udzielone przez wykonawcę
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B.

Oświadczenie wykonawcy (członka konsorcjum) spoza Unii Europejskiej
(EOG) składającego ofertę podlegającą GPA/WTO lub innym porozumieniom
zwartym przez Unię Europejską

Działając

w imieniu Wykonawcy [nazwa], na

podstawie [określenie pełnomocnictwa]

(pełnomocnictwo w załączeniu) / zgodnie z umocowaniem potwierdzonym wypisem z Krajowego
Rejestru Sądowego [ nazwa podmiotu, nr KRS ] / innego rejestru [ oferenci z innych państw ],
oświadczam, że oferta złożona przez [ nazwa oferenta ] złożona w postępowaniu [ nazwa
postępowania ], ogłoszonym w [ Dz. Urz. UE / BZP, nr ogłoszenia ], zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych podlega traktowaniu nie mniej
korzystnemu niż traktowanie wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej oraz robót
budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej, ponieważ:
a)

siedziba wykonawcy / miejscem zamieszkania wykonawcy jest [ nazwa państwa lub
terytorium, adres ], oraz

b)

mundury będące przedmiotem usługi będą pochodziły z [ nazwa państwa lub terytorium ].

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych Światowej Organizacji Handlu, Aneks [
podać nr i tytuł Aneksu do GPA/WTO ] / umową [tytuł i data porozumienia Unii Europejskiej],
wykonawcom i ofertom w niniejszym postępowaniu pochodzącym z państw i terytoriów
wskazanych pod lit. a. i b. przysługuje traktowanie nie mniej korzystnemu niż traktowanie
wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług
pochodzących z Unii Europejskiej.
…………………
podpis
Załączniki:
1) wypis z rejestru
2) pełnomocnictwo udzielone przez wykonawcę
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b) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
wykonawcy

Ważnym elementem jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu wymaganego do
wykonania usługi. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia także środków
służących do zapewnienia niezawodnego działania sprzętu. Wykaz może obejmować:
 nazw urządzenia
 liczbę egzemplarzy
 rok produkcji
 datę upływu gwarancji producenta (sprzedawcy, dystrybutora) / sposób
zapewnienia serwisu / termin usunięcia usterki
 podstawę dysponowania (np. własność, leasing, użyczenie)
 datę końca okresu dysponowania urządzeniem
 miejsce pracy urządzenia przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik X do SIWZ - Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego

Nazwa wykonawcy (w
przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
zamówienie)

Sposób zapewnienia serwisu /
czas przewidziany na
usunięcie usterki

Miejsce pracy urządzenia

Data końca okresu
dysponowania urządzeniem

Podstawa dysponowania (np.
własność, leasing, użyczenie)

Wydajność

Data upływu gwarancji
producenta / serwisu

Data ostatniego przeglądu

Rok produkcji

Liczba egzemplarzy w
zakładzie

Urządzenie techniczne

L.p.

1.
2.
3.
…
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c)

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę albo podobnej umowy w innych
państwach.

Załączniki dotyczące obowiązku zatrudnienia na postawie umowy o pracę mogą
dotyczyć:
 lista czynności przy wykonywaniu których osoby zatrudnione przez wykonawcę
mają być na podstawie umowy o pracę
 formularze zgody pracowników na przetwarzanie danych osobowych przez
zamawiającego i zgody na wgląd w dokumentację pracowniczą
 wyjaśnienie charakteru zatrudnienia przez wykonawcę spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub EFTA, w porównywalnych warunkach do warunków
przewidzianych w Kodeksie pracy.

Załącznik X do SIWZ – Lista czynności przy wykonywaniu których osoby zatrudnione
przez wykonawcę muszą być zatrudnione na postawie umowy o pracę

L.p. Czynności

Miejsce (zakład)
wykonywania czynności

Nazwa wykonawcy (w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie)

1.
2.
3.
…
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d) Zgoda Wykonawcy na przeprowadzenie kontroli

zdolności technicznych

wykonawcy.

W myśl § 2 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia o dokumentach, celu potwierdzenia spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności
produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy.
W związku ze szczególnym przeznaczeniem mundurów dla służb zapewniających
bezpieczeństwo publiczne, celowe jest uzyskanie od wykonawców zgody na kontrolę
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia

ZGODA WYKONAWCY NA KONTROLĘ ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Działając w imieniu [ nazwa ], zwanym dalej "Wykonawcą", na podstawie [ określenie
pełnomocnictwa ] (pełnomocnictwo w załączeniu) / zgodnie z umocowaniem potwierdzonym
wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego [ nazwa podmiotu, nr KRS ], wyrażam w imieniu
Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie przez [ nazwa zamawiającego ], zwanego dalej
"Zamawiającym", kontroli zdolności technicznych Wykonawcy do wykonania zamówienia
publicznego pn. [ nazwa postępowania ], w postępowaniu ogłoszonym w [ Dz. Urz. UE S / BZP,
data i nr ogłoszenia ].
Jednocześnie oświadczam, że zamówienie będzie wykonywane w następujących zakładach i
następujących dniach i godzinach pracy:
1. [ nazwa zakładu ], zlokalizowanym przy ul. [ adres zakładu ], w którym będą wykonywane
następujące części zamówienia:
1) [ nazwać część zamówienia / proces technologiczny ] , [ dni i godziny pracy ],
2) [ nazwać część zamówienia / proces technologiczny ] , [ dni i godziny pracy ],
3) [ nazwać część zamówienia / proces technologiczny ] , [ dni i godziny pracy ].
2. [ nazwa zakładu ], zlokalizowanym przy ul. [ adres zakładu ], w którym będą wykonywane
następujące części zamówienia:
1) [ nazwać część zamówienia / proces technologiczny ] , [ dni i godziny pracy ],
2) [ nazwać część zamówienia / proces technologiczny ] , [ dni i godziny pracy ],
3) [ nazwać część zamówienia / proces technologiczny ] , [ dni i godziny pracy ].
W imieniu Wykonawcy oświadczam, że jestem świadom, że uniemożliwienie lub utrudnienie
kontroli w powyższym czasie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
…………………
Załączniki:

podpis

1) wypis z rejestru
2) pełnomocnictwo udzielone przez wykonawcę
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D. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Poniżej przedstawiono proponowane istotne postanowienia
zamawiający może wskazać zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 PZP.

umowy,

które

a) Stosowanie przepisów GPA/WTO lub innych porozumień Unii Europejskiej.

§X
Stosowanie przepisów GPA/WTO i innych porozumień Unii Europejskiej
1.

Wykonawca oświadcza, że jest świadom, że do Zamówienia ma zastosowanie przepis
art. 7 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych i niniejszym potwierdza, że on
oraz świadczona przez niego usługa będąca przedmiotem Zamówienia podlegają
traktowaniu nie mniej korzystnemu niż traktowanie wykonawców pochodzących z Unii
Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii
Europejskiej.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi i dostarczenia mundurów, które
pochodzą z [nazwy państw i terytoriów].
Pochodzenie mundurów ustala się zgodnie z zasadami pochodzenia towarów
określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny Dz. Urz. L 269 z
10.10.2013, str. 1.

3.

Wykonawca jest zobowiązany, na potwierdzenie okoliczności wskazanych w ust. 1, do
przedstawienia

w

odniesieniu

do

każdej

partii

mundurów

dostarczanych

Zamawiającemu, przedstawić zamawiającemu:
a) w przypadku usługi wykonanej na terytorium Unii Europejskiej albo Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – świadectwo pochodzenia towaru wydane przez
uprawniony do tego organ,
b) w innym przypadku niż wskazany pod lit. a. – dokumenty celne na podstawie
których mundury zostały wprowadzone na obszar celny Unii Europejskiej, z
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których będzie jednoznacznie wynikało pochodzenie munduru w rozumieniu
przepisów art. 60 i in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.
Urz. L 269 z 10.10.2013, str. 1).
4.

Zamawiający nie przyjmie partii mundurów, jeżeli Wykonawca:
a) nie przedstawi dokumentów celnych potwierdzających pochodzenie mundurów z
państw,

z których oferty podlegają traktowaniu nie mniej korzystnemu niż

traktowanie wykonawców oraz dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej,
b) przedstawi dokumenty celne dotyczące mundurów, które nie potwierdzają, że jego
usługa podlega traktowaniu nie mniej korzystnemu niż traktowanie wykonawców
oraz dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej
5.

W przypadku nie przyjęcia mundurów przez Zamawiającemu na podstawie ust. 3,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

b) Zastrzeżenie osobistego wykonania kluczowych części zamówienia

§X
Osobiste wykonanie przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
1.

Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 1 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych
zastrzega, że następujące kluczowe części Zamówienia Wykonawca wykona osobiście:
a) pobranie miary,
b) krojenie materiału na mundury będące przedmiotem Zamówienia,
a) zszycie mundurów będących przedmiotem Zamówienia
b) wykończenie mundurów będących przedmiotem Zamówienia
c) uzupełnianie mundurów o emblematy i naszywki
d) prasowanie mundurów
e) kontrolę jakości
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące kluczowe części zamówienia w
następujących lokalizacjach i godzinach pracy:

L.p. Kluczowa część
zamówienia

3.

1.

pobranie miary

2.

krojenie materiału na
mundury

3.

szycie mundurów

4.

wykończenie mundurów
będących przedmiotem
Zamówienia

5.

uzupełnianie mundurów o
emblematy
i
naszywki

6.

prasowanie mundurów

7.

kontrola jakości

Adres (-y)
wykonywania
czynności

Dni
robocze i
godziny
pracy

Nazwa wykonawcy (w
przypadku
wykonawców wspólnie
ubiegających się o
zamówienie)

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym przedstawicielom
Zamawiającego przeprowadzenia, w każdym czasie, kontroli wykonywania czynności
określonych w ust. 2, w miejscach wskazanych w tym postanowieniu.
W trakcie kontroli osoby upoważnione przez Zamawiającego będą uprawnione do
dokonywania notatek, pobierania próbek i dokonywania dokumentacji fotograficznej i
filmowej.
Wykonawca zapewni na miejscu kontroli środki niezbędne do przekazania
dokumentacji fotograficznej i notatek osób przeprowadzających kontrolę do
Zamawiającego za pomocą sieci Internet, oraz uzyskania potwierdzenia otrzymania tej
dokumentacji i notatek przez Zamawiającego.

4.

W trakcie wykonywania zamówienia, tj. do chwili odbioru przez Zamawiającego
ostatniej partii mundurów, Wykonawca pokryje koszty dwóch, trwających nie dłużej
niż trzy dni robocze, kontroli prawidłowego wykonywania umowy pod adresami
wskazanymi w ust. 2, przeprowadzonych przez trzy osoby upoważnione przez
Zamawiającego w wysokości nie wyższej niż koszty podróży służbowej (krajowej i
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zagranicznej)

przewidziane

w

przepisach

powszechnie

obowiązujących

w

Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wykonywania kontroli i podróży niezbędnej do jej
przeprowadzenia.
W przypadku nie udostępniania środków, o których mowa w ust. 3 akapit 3,
Zamawiający może, zgodnie ze swoim wyborem, dokonać na koszt Wykonawcy
kolejnej kontroli, albo uznać, że obowiązek osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia nie został wypełniony przez Wykonawcę.

c) Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego.
§X
Dysponowanie narzędziami przez wykonawcę
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie przy pomocy narzędzi
określonych w Załączniku XX Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

W przypadku awarii narzędzia, wykonawca zobowiązany jest zapewnić użycie
narzędzia równoważnego pod względem jakości i wydajności, przy czym zastąpienie
może polegać na wykorzystaniu w większym stopniu innego narzędzia wymienionego
w Załączniku X.

3.

Zamawiający jest uprawniony do kontroli dysponowania przez Wykonawcę
narzędziami wymienionymi w Załączniku X do SIWZ w toku kontroli osobistego
wykonania kluczowych części zamówienia, o których mowa w § XXX niniejszej
umowy.

d) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę albo podobnej umowy w państwach
nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Postanowienie umowne dotyczące obowiązku zatrudnienia na postawie umowy o
pracę powinny dotyczyć:
 zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo na podstawie
podobnej umowy przez wykonawcę spoza Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, który wskazuje na zatrudnienie w porównywalnych
warunkach do warunków przewidzianych w Kodeksie pracy na podstawie listy
pracowników
 zobowiązanie do przedstawiania aktualnej dokumentacji przez wykonawcę
 ochrony danych osobowych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy
o pracę
 zobowiązanie wykonawcy do poddania się kontroli przez zamawiającego i
ponoszenie kosztów kontroli (inspekcji na miejscu, bez zapowiedzi)
 kary umowne
 warunki rozwiązania umowy
W związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w
sprawie niedopuszczalności w obecnym stanie prawnym przekazywania danych
osobowych pracowników zamawiającemu (pismo do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 23 września 2016 r., DOLiS-035-2163/16/BG/85265/16), Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych przedstawił na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych projekt postanowień umowy o zamówienie publiczne regulujących
wykonanie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę przy
realizacji zamówienia.

§X
Zatrudnienia niektórych osób przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób wykonujących czynności
wymienione w Załączniku X do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.)
[w przypadku wykonawców wykonujących usługę poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: na podstawie umowy będącej odpowiednikiem umowy o pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn.
zm.) ]
2. Wykonawca

przed

przystąpieniem

do

wykonywania

zamówienia

przedstawi

Zamawiającemu:
a) oświadczenie własne5, że przy realizacji zamówienia do wykonania czynności
określonych w Załączniku X będzie zatrudniał osoby na podstawie umowy o pracę
[w przypadku wykonawców wykonujących usługę poza terytorium Rzeczypospolitej
5

W związku z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, postanowienie SIWZ nie
wskazuje na oświadczenie podwykonawcy.
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Polskiej: umowy będącej odpowiednikiem umowy o pracę w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.,
przetłumaczonej na język polski)];
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem (wykonawca może sam poświadczyć
zgodność) zanonimizowane kopie umów o pracę osób, o których mowa w lit. a.
Anonimizacja kopii umowy o pracę oznacza, że:
dane osobowe pracownika zostaną trwale zasłonięte (tj. bez imion, nazwisk,

i.

dat urodzenia, nr PESEL, stawki wynagrodzenia);
pozostawiona odsłonięta będzie data zawarcia umowy, okres obowiązywania

ii.

umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy.
3. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca udostępni Zamawiającemu dowody
przekazania składek ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia tych osób do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [w przypadku wykonawców wykonujących usługę
poza

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej:

dowodów

przekazania

składek

ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia tych osób do innej instytucji,
przetłumaczone na język polski ]:
a) z zasłoniętymi (zanonimizowanymi) danymi osobowymi pracownika (tj. bez imion,
nazwisk, dat urodzenia, nr PESEL, stawki wynagrodzenia);
b) umożliwiające stwierdzenie daty zawarcia umowy, okresu obowiązywania umowy,
rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy.
4. W przypadku zmiany osoby (zastąpienia inną osobą) wymienionej w Załączniku Y,
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej
(faksem).
W przypadku nie zastąpienia osoby wymienionej w Załączniku Y inną osobą,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie, najpóźniej na 7 dni przed
wykreśleniem osoby z Załącznika Y, wyjaśnienia, w jaki sposób zamierza zapewnić
realizację zamówienia przy zmniejszonym zaangażowaniu personelu.
5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 akapit 1, Wykonawca załączy
zanonimizowaną kopię umowy o pracę nowej osoby oraz zanonimizowaną kopię
zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych [ innej instytucji ].
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6. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu umów o pracę [ poza
Polską: innej umowy ] i dowodów przekazania składek ubezpieczenia społecznego z
tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w Załączniku X do
umowy.
7. Oryginały dokumentów, o których mowa w o których mowa w ust. 2 lit. b, ust. 3 oraz
ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się przechowywać w [podać adres].
W przypadku dokumentów w postaci elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest
udostępniać te dokumenty w formie wydruku z systemu teleinformatycznego,
potwierdzone z zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
Uprawnionym przedstawicielem wykonawcy, poza osobami uprawnionymi do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie Krajowym Rejestrem Sądowym [ rejestrem w
innym państwie niż Rzeczypospolita Polska] jest także:
1) [imię i nazwisko], [funkcja u Wykonawcy], adres e-mail: [……], telefon: [……]
2) [imię i nazwisko], [funkcja u Wykonawcy], adres e-mail: [……], telefon: [……]
8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udostepnienia Zamawiającemu
dokumentów, o których mowa w ust. 5, na każde żądanie Zamawiającego.
Zamawiający może zażądać wglądu do dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b,
ust. 3 oraz ust. 5, w każdym czasie pracy siedziby albo zakładu Wykonawcy, także
podczas wizyty w godzinach 9:00-16:00 w dni pracy w miejscu przechowywania tych
dokumentów lub zainstalowania dostępu do systemu teleinformatycznego.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni dokumenty i wydruki z systemu
teleinformatycznego w [ adres ] najpóźniej na 3 dni po skierowaniu żądania do osób
wymienionych w ust. 15 albo na adres [……….], faks nr. [………..] albo adres poczty
elektronicznej: [………..].
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do właściwego organu władzy
publicznej (w szczególności inspektora Państwowej Inspekcji Pracy lub dyrektora
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) o przeprowadzenie kontroli zatrudnienia
przez Wykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w Załączniku X do
umowy. W związku zwróceniem się kontrolę oraz przeprowadzeniem kontroli oraz jej
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następstwami, także pośrednimi, Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń
wobec Zamawiającego.
§Y
Kary umowne (zatrudnienie na postawie umowy o pracę)
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy) za każdy rozpoczęty miesiąc zatrudnienia każdej osoby
wykonującej czynności wskazane w Załączniku X do SIWZ na podstawie innej niż
umowa o pracę [ poza Polską: równoważnej umowy ] albo bez zawarcia pisemnej
umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy) za każdy przypadek nieudostępnienia Zamawiającemu
następujących dokumentów dotyczących zatrudnienia w danym miesiącu realizacji
zamówienia każdej osoby wykonującej czynności, o których mowa w Załączniku X do
umowy ("Lista czynności przy wykonywaniu których osoby zatrudnione przez
wykonawcę muszą być zatrudnione na postawie umowy o pracę "):
a) kopii zanonimizowanej umowy o pracę, o której mowa w § X ust. 2 lit. b umowy,
b) zanonimizowanych dowodów przekazania w należnej wysokości składek na
ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w
§ X ust. 3 i 5 umowy.
3. Zapłacona kara umowna, o której mowa w ust. 1 i 2 podlega zwrotowi Wykonawcy,
bez odsetek i po potrąceniu kosztów przelewu, jeżeli Wykonawca udowodni, najpóźniej
6 miesięcy od zakończeniu wykonywania umowy, że wypełnił wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w Załączniku X do
SIWZ.
§Z
Kary umowne (opóźnienie w wykonaniu zamówienia)
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
15% wynagrodzenia brutto (z VAT) należnego za opóźnioną część zamówienia za
każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia, nieprzekraczającego ostatecznego terminu
wykonania 100% zamówienia.
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2. W przypadku opóźnienia przekraczającego ostateczny umówiony termin wykonania
100% zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto (z VAT) należnego za opóźnioną
część zamówienia za każdy dzień opóźnienia przypadający od dnia następującego po
dniu ostatecznego terminu wykonania 100% zamówienia.
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