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Ogłoszenie nr 44319 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.  

Katowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 39774-2017 

Data: 09/03/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. ul. Ligonia  46, 

40-037   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 207 85 70, e-mail 

zamowienia@slaskie.pl, faks 32 20786 18.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

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: II.4 

W ogłoszeniu jest: Usługa polegająca na wykonaniu druku i dostawie publikacji dotyczącej 

RPO WSL na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty 

w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe postanowienia 

dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

5. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

obejmująca obsługę administracyjno – biurową Zamawiającego* przez Wykonawcę była 

wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 

z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku osób prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych i kapitałowych 

niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdza, że ww. 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonają osobiście osoby 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i 

kapitałowych. *Przez czynność obejmującą obsługę administracyjno-biurową Zamawiającego 

Zamawiający rozumie w szczególności: • przyjmowanie zgłoszeń – kontakt z Zamawiającym. 

• wystawienie faktur. • bieżącą współpracę z Zamawiającym (tzw. obsługę kontraktu). 6. 

Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt. 5. Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia o jej zatrudnieniu wraz z przystąpieniem do zawarcia umowy. 7. 

Zamawiający może zażądać przedłożenia do wglądu kopii dokumentacji kadrowo-płacowej 

Wykonawcy związanej z zatrudnieniem osoby, o której mowa w pkt. 5. Do takiej weryfikacji 

niezbędne są następujące informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy 

i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj 

wykonywanej pracy), miejsce wykonywania pracy. 8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca 

zobowiązany jest zanonimizować pozostałe dane dotyczące pracownika. Za wszelkie wynikłe 
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szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji lub dokonania wadliwej anonimizacji 

odpowiada Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości 

publikacja była wykonana w sposób umożliwiający korzystanie przez wszystkich 

użytkowników, w tym osoby niepełnosprawne w szczególności osoby niedowidzące i 

słabowidzące.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Usługa polegająca na wykonaniu druku i dostawie publikacji 

dotyczącej RPO WSL na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe 

postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do 

SIWZ). 4. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 5. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia obejmująca obsługę administracyjno – biurową Zamawiającego* 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę była wykonywana przez osobę zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą lub wspólników spółek osobowych i kapitałowych niezatrudniających 

pracowników, Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdza, że ww. czynności w 

zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonają osobiście osoby prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych. 

*Przez czynność obejmującą obsługę administracyjno-biurową Zamawiającego Zamawiający 

rozumie w szczególności: • przyjmowanie zgłoszeń – kontakt z Zamawiającym. • 

wystawienie faktur. • bieżącą współpracę z Zamawiającym (tzw. obsługę kontraktu). 6. 

Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt. 5. Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia o jej zatrudnieniu wraz z przystąpieniem do zawarcia umowy. 7. 

Zamawiający może zażądać przedłożenia do wglądu kopii dokumentacji kadrowo-płacowej 

Wykonawcy związanej z zatrudnieniem osoby, o której mowa w pkt. 5. Do takiej weryfikacji 

niezbędne są następujące informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy 

i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj 

wykonywanej pracy), miejsce wykonywania pracy. 8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca 

zobowiązany jest zanonimizować pozostałe dane dotyczące pracownika. Za wszelkie wynikłe 

szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji lub dokonania wadliwej anonimizacji 

odpowiada Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości 

publikacja była wykonana w sposób umożliwiający korzystanie przez wszystkich 

użytkowników, w tym osoby niepełnosprawne w szczególności osoby niedowidzące i 

słabowidzące.  

 

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

Punkt: IV.5 

W ogłoszeniu jest: nie 

W ogłoszeniu powinno być: tak  

 

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

Punkt: IV.6.2 
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W ogłoszeniu jest: 17/03/2017, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: 20/03/2017, godzina: 12:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.5 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) 

ustawy Pzp. 

 

 


