Załącznik nr 6 do SIWZ
Numer zamówienia: ZP.271.1.8.2018
Opis przedmiotu zamówienia – część ogólna
I. Opis Przedmiotu Zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego –
Cieszyn, Kochanowskiego 14, w zakresie:
1) Wykonania robót budowlanych w następującym zakresie:
a) Korytarz 1 piętra (pomieszczenie 1.02.) – wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej
i gniazd wtykowych oraz roboty malarskie części korytarza od klatki schodowej do końca
korytarza po jego południowej stronie (wejście do Sali Ślubów),
b) Sala Przedślubna (pomieszczenie 1.08.) - wymiana stolarki drzwiowej (z korytarza),
wymiana grzejników c.o. oraz parapetów, wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej
i gniazd wtykowych, roboty malarskie.
c) Sala Ślubów (pomieszczenie 1.10.) – zamurowanie drzwi wejściowych do sąsiedniego
pomieszczenia, zamurowanie wnęki na lampę stojącą, wymiana stolarki drzwiowej (z
korytarza – 2 sztuki), wymiana grzejników c.o. oraz parapetów, wymiana instalacji
elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, roboty malarskie, renowacja podłogi
drewnianej z parkietów.
2) Dostawy wyposażenia wraz z jego montażem:
a) Sala Przedślubna (pomieszczenie 1.08.) – 9 foteli, ławka, 2 wieszaki, 2 stoliki, 2 lustra
oraz rolety w 3 oknach,
b) Sala Ślubów (pomieszczenie 1.10.) – 50 foteli, 1 krzesło, biurko z okablowaniem (230V
oraz okablowanie teleinformatyczne), godło państwowe, ścianka, rolety w 5 oknach,
ekran, zestaw multimedialny wraz z okablowaniem, system nagłaśniający z
okablowaniem.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego w
zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w niniejszym załaczniku oraz dokumentacji
projektowej.
3.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy określony został w dokumentacji
przetargowej, w szczególności w załącznikach nr 4a i 4b do SIWZ – projekty umów.
4.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty
budowlane i dostarczone wyposażenie na okres zadeklarowany w ofercie, który liczony
będzie od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. Termin ten nie może jednak być
krótszy niż 36 miesięcy.
II. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie art. 29 ust 3a ustawy prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania
przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wszystkich pracowników, którzy faktycznie będą
wykonywali roboty budowlane każdego rodzaju tj: ogólnobudowlane (roboty rozbiórkowe
roboty posadzkarskie – renowacja parkietów, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, roboty

związane z montażem stolarki drzwiowej), instalacyjne sanitarne, instalacyjne elektryczne, w
ramach niniejszego zamówienia, z wyłączeniem kadry kierowniczej wykonawcy, w tym
kierownika budowy (robót).
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych
pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy
pracowników.
1.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do
przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób
wykonujących czynności określone w pkt 1, tj. pisemnego oświadczenia wykonawcy i/lub
pisemnych oświadczeń osób zatrudnionych przez wykonawcę potwierdzających, że są
zatrudnione, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku zmian w osobach wykonujących czynności
określone w pkt. 1. wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia złożonego oświadczenia.
2.
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 1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny, tj:
- 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 obowiązującymi przepisami. Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i

b)
c)
3.
a)

b)

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1.
nieprzedłożenie przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit a i b w
terminie wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie
skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1.000 zł, a także zawiadomieniem
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami
wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umową cywilnoprawną,
w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w pkt 2 2
lit a i b, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć wykonawcy dodatkowo
karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

III.
Wymagania w zakresie równoważności:
1. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm,
europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień,
o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.
3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
b) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów
składowych),
c) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
d) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
e) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
f) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
g) standardów emisyjnych.
2. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale

nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca
obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonal-

3.

4.

5.
6.

nie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
nr 2315/13 z dnia 14 października 2013 r.).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.
Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej
przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w dokumentacji przetargowej, czy też
zastosował materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „Wykaz materiałów”, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
UWAGA: W przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp”, jako że jej
treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.
Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.
Deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń wykonawca będzie dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie inspektora nadzoru a po jej
zakończeniu dołączy do dokumentacji powykonawczej.

