ZP 1/2017

Orzysz, dnia 29 sierpnia 2017r

Wykonawcy

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę
SUW w Gminie Orzysz w dniu 29 sierpnia 2017 wpłynęło do zamawiającego następujące zapytanie:
„Jako firma projektowa chcemy złożyć ofertę na opracowanie dokumentacji na zadanie:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa SUW w Gminie Orzysz. Proszę o informację co
oznacza pkt 4. Wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę,
osób na podstawie umowy o pracę. Czy wyszczególnieni w ofercie projektanci posiadający
uprawnienia muszą być zatrudnieni u Wykonawcy na umowę o pracę? Czy jeśli wykonawca zatrudnia
projektantów na Umowę o dzieło nie może uczestniczyć w przetargu?”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2015r poz. 21 64 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Ust. 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika z ar. 29 ust. 3a PZP. Szczegóły zakresu
osób w stosunku do których wymagane jest zatrudnienie osób skierowanych do realizacji zamówienia
precyzuje ust. 3 pkt. 13 siwz:
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666):
a) osób wykonujące projekt;
b) osób opracowujących kosztorys inwestorski,
- z wyjątkiem przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie
twz. „samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa. Weryfikacja zatrudnienia prowadzona będzie w oparciu o zapisy umowy
określone w załączniku nr 5 do SIWZ.
Uczestniczyć w przetargu może każdy wykonawca, który spełni warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca realizuje zamówienie samodzielnie, przy udziale osób którymi dysponuje np.
pracowników ( tu występuje wymóg zatrudnienia o którym mowa w ust. 4 siwz jeśli zachodzi
przesłanka z w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
1666) lub podwykonawców.
W zależności od wyboru świadczenia zamówienia Wykonawca zobligowany jest zawrzeć stosowne
informacje w ofercie.
Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

