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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 95037163700000, ul. ul. Lwowska  54, 22600  

Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 643 045, e-mail zdptom@pro.onet.pl, faks

846 642 273.

Adres strony internetowej (url): http://www.zdptomaszow.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

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: Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na

wykonaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót

budowlanych, uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz

wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3516L Górno - Telatyn na
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odcinku Posadów - Telatyn od km 28+065,00 do km 33+465,00 długości 5,400 km. Lokalizacja została

przedstawiona na planie zagospodarowania terenu stanowiący załącznik do programu funkcjonalno-

użytkowego. 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót: 1) długość

odcinków dróg do przebudowy - 5 400,00 m, 2) droga - jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa, 3)

prędkość projektowa - 50 km/h, 4) przekrój szlakowy / drogowy /, tylko na odcinkach z chodnikiem

-półuliczny, 5) szerokość pasów ruchu: 2 x 2,75 m lub 2 x 2,60 m, 6) nawierzchnia jezdni - bitumiczna, 7)

chodniki istniejące i projektowane - z kostki brukowej betonowej, 8) zjazdy wg stanu istniejącego, 9)

pobocza utwardzone, na szerokości 0,50 m oraz nie utwardzone o szerokości 0,75 m, 10) kategoria

obciążenia ruchem - KR-2. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR-2 zgodnie z

zasadami Warunków technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 poz. 124). 1.2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu

zamówienia zobowiązany będzie do: 1) Sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy sytuacyjno -

wysokościowej w skali 1:1000 oraz ewidencyjnej w skali 1:5000. 2) Uzyskanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia /część drogi znajduje się na obszarze Natura 2000/. 3)

Przygotowania odpowiednich dokumentów formalnoprawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu

Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy wg

wymagań ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 4) Opracowania dokumentacji

projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ), dla

wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania.

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 5) Opracowanie

i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (sporządzonych

na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji niniejszego programu) na wszystkie elementy

realizowanych robót. 6) Opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem

tymczasowej, zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - wg wymagań ustawy Prawo o ruchu

drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181); 7) Opracowanie, uzyskanie wymaganych

opinii i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu - wg wymagań ustawy
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z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177,

poz. 1729 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);

8) Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 9) Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami

ST wraz z pobieraniem próbek i dostarczaniem ich organom kontrolnym Zamawiającego (Nadzór Inwestorski

i Laboratorium Zamawiającego). 10) Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do

harmonogramu realizacji robót, 11) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości

zamawianych robót. 12) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzanie operatu kolaudacyjnego,

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów

rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, Program Zapewnienia Jakości

(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności

materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię techniczną laboratorium drogowego,

geodezyjną Inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu geodezyjnego, ocenę

techniczną realizacji kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia

uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 13) Sprawowanie nadzoru

autorskiego nad realizowanymi robotami. 14) Przekazanie zrealizowanych obiektów zarządcy drogi. 15)

Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 1.3. Pozostałe szczegółowe informacje oraz

wymagania zawarte są w programie funkcjonalno-użytkowym - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości robót może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowej. Dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą

traktowane jako roboty dodatkowe. 3. Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które przy wykonaniu

usług związanych z przedmiotem zamówienia będą wykonywały czynności w zakresie współpracy z

projektantem, zespołem projektowym i podwykonawcami przy wykonywaniu dokumentacji projektowej w

tym brały udział w przygotowywaniu kosztorysów, sprawowały nadzór nad terminowym pozyskaniem

wymaganych decyzji i opinii. 4. Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy

wykonaniu robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, takich jak: roboty przygotowawcze,

roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, utwardzenie poboczy, wykonanie chodników i przebudowa zjazdów,
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roboty wykończeniowe. 5. W związku z ust. 3 i 4 Zamawiający: 1) w zakresie sposobu dokumentowania

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, a) wymaga oświadczenia wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby

zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 2) w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań uprawniony

jest: a) w trakcie realizacji zamówienia do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane w/w czynności w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. b) do nałożenia sankcji z tytułu

niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją przez Wykonawcę zamówienia -

zgodnie § 8 ust. 7 przedmiotowej umowy. 3)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu

zatrudnienia personelu na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób

zatrudnionych tj. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub

podwykonawcę umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności

(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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj.

w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6. Zgodnie z

zapisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy dotyczy

zarówno wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców. 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji

lokalnej na terenie realizacji umowy i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji

przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie

polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania

odbioru robót budowlanych, uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr

3516L Górno - Telatyn na odcinku Posadów - Telatyn od km 28+065,00 do km 33+465,00 długości 5,400

km. Lokalizacja została przedstawiona na planie zagospodarowania terenu stanowiący załącznik do

programu funkcjonalno- użytkowego. 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub
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zakres robót: 1) długość odcinków dróg do przebudowy - 5 400,00 m, 2) droga - jednojezdniowa,

dwupasmowa, dwukierunkowa, 3) prędkość projektowa - 50 km/h, 4) przekrój szlakowy / drogowy /, tylko

na odcinkach z chodnikiem -półuliczny, 5) szerokość pasów ruchu: 2 x 2,75 m lub 2 x 2,60 m, 6)

nawierzchnia jezdni - bitumiczna, 7) chodniki istniejące i projektowane - z kostki brukowej betonowej, 8)

zjazdy wg stanu istniejącego, 9) pobocza utwardzone, na szerokości 0,50 m oraz nie utwardzone o

szerokości 0,75 m, 10) kategoria obciążenia ruchem - KR-2. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować

dla kategorii ruchu KR-2 zgodnie z zasadami Warunków technicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 poz. 124). 1.2. Wykonawca

podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 1) Sporządzenia bądź pozyskania

aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 oraz ewidencyjnej w skali 1:5000. 2) Uzyskanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia /część drogi znajduje się na

obszarze Natura 2000/. 3) Przygotowania odpowiednich dokumentów formalnoprawnych i uzyskanie na ich

podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o

obowiązujące przepisy wg wymagań ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 4)

Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z

2013r. poz. 1129 ), dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub innych dokumentów

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i

uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji

Zamawiającemu. 5) Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych

Specyfikacji Technicznych (sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji

niniejszego programu) na wszystkie elementy realizowanych robót. 6) Opracowanie i przedłożenie do

zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem tymczasowej, zastępczej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robót - wg wymagań ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z

2012 r. poz.1137 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

(Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.

2181); 7) Opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu

projekt stałej organizacji ruchu - wg wymagań ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr

220, poz. 2181 z późn. zm.); 8) Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego

dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 9) Prowadzenie

pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST wraz z pobieraniem próbek i dostarczaniem ich organom

kontrolnym Zamawiającego (Nadzór Inwestorski i Laboratorium Zamawiającego). 10) Przygotowanie

harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 11) Prowadzenie

dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót. 12) Przygotowanie rozliczenia

końcowego robót i sporządzanie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z

podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół

przekazania placu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki

pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie

techniczne Wykonawcy, opinię techniczną laboratorium drogowego, geodezyjną Inwentaryzację

powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu geodezyjnego, ocenę techniczną realizacji kontraktu,

rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników

robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 13) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi

robotami. 14) Przekazanie zrealizowanych obiektów zarządcy drogi. 15) Sporządzenie inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej. 1.3. Pozostałe szczegółowe informacje oraz wymagania zawarte są w

programie funkcjonalno-użytkowym - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zgodnie z

określonymi w programie funkcjonalno użytkowym wymaganiami dotyczącymi opracowań projektowych

dołączy do oferty: 1) W zakresie część technicznej - Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty

wstępny opis planowanych robót zgodny z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram

robót i płatności. Informacje do oferty są przekładane w formie opisów, schematów, tabel itp. 2) W zakresie

część ekonomicznej Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia zgodnie z

opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową. 3. Wykonawca

musi liczyć się z sytuacją, że ilości robót może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Szczegółowe

rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty

dodatkowe. 4. Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które przy wykonaniu usług związanych z

przedmiotem zamówienia będą wykonywały czynności w zakresie współpracy z projektantem, zespołem

projektowym i podwykonawcami przy wykonywaniu dokumentacji projektowej w tym brały udział w

przygotowywaniu kosztorysów, sprawowały nadzór nad terminowym pozyskaniem wymaganych decyzji i
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opinii. 5. Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonaniu robót

budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, takich jak: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,

roboty nawierzchniowe, utwardzenie poboczy, wykonanie chodników i przebudowa zjazdów, roboty

wykończeniowe. 6. W związku z ust. 3 i 4 Zamawiający: 1) w zakresie sposobu dokumentowania

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, a) wymaga oświadczenia wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby

zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 2) w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań uprawniony

jest: a) w trakcie realizacji zamówienia do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących wskazane w/w czynności w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. b) do nałożenia sankcji z tytułu

niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją przez Wykonawcę zamówienia -

zgodnie § 8 ust. 7 przedmiotowej umowy. 3)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do sposobu

zatrudnienia personelu na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób

zatrudnionych tj. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub

podwykonawcę umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności

(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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj.

w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7. Zgodnie z

zapisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy dotyczy

zarówno wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców. 7. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji

lokalnej na terenie realizacji umowy i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji

przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
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