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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Piotrków Trybunalski
SPZ.271.23.2018
Pasaż Karola Rudowskiego 10
Piotrków Trybunalski
97-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
Tel.:  +48 447327796
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Faks:  +48 447327798
Kod NUTS: PL713
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.piotrkow.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.piotrkow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
IDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO NA REALIZACJE ZADAŃ MIASTA PIOTRKOWA TRYB.
DO KWOTY 59.600.000 PLN
Numer referencyjny: SPZ.271.23.2018

II.1.2) Główny kod CPV
66113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego
deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 roku do kwoty
59.600.000 PLN włącznie.
Zamówienie podzielone jest na części:
CZ.I do kwoty 16.000.000 PLN włącznie;
CZ. II do kwoty 15.000.000 PLN włącznie
CZ.III do kwoty 14.600.000 PLN włącznie
CZ IV do kwoty 14.000.000 PLN włącznie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:e.tyminska@piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
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03/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ntymiewa
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-100567
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 131-298839
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/07/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
(...) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących w/w czynności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że
czynności w/w 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, podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
2) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7dni
roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 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 wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: W przypadku
niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek Zamawiający
przewiduje karę umowną w wysokości: 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego
w pkt 31 ppkt 1 istotnych postanowień umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia w którym upływa termin wskazany w pkt 31 ppkt 2
istotnych postanowień umowy w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę
zawartych z pracownikami wykonującymi zamówienie.
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298839-2018:TEXT:PL:HTML
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(...) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących w/w czynności Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu:
1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że
czynności w/w 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, podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
2) w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż
7dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie, że osoby realizujące zamówienie
zatrudnione są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem ich imienia i nazwiska oraz
czynności, jakie wykonują w trakcie realizacji zamówienia, związane z obsługą administracyjno-finansową
przedmiotu zamówienia.
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę:
W przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących wskazane powyżej czynności lub uniemożliwienia kontroli tego wymogu – za każdy taki
przypadek Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości:
500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wskazanego w pkt 31 ppkt 1 istotnych postanowień
umowy w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia w którym upływa termin wskazany w pkt 31 ppkt 2
istotnych postanowień umowy w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1, 2, 3, 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
(...) 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności:
1) uruchomienie kredytu na podstawie dyspozycji Zamawiającego po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i
podpisaniu umowy,
2) obsługa administracyjno-finansowa;
Powinno być:
(...) 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz Wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności:
1) udział w realizacji dyspozycji uruchomienia kredytu, o której mowa w pkt 4 Istotnych Postanowień Umowy,
2) udzielanie Zamawiającemu informacji na temat salda rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 2, pkt 9 i
pkt 21 Istotnych Postanowień Umowy,
3) wykonywanie czynności związanych z koordynacją realizacji umowy (przygotowywanie zmian do umowy,
obliczanie i przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących wysokości naliczonych odsetek,
przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu informacji o stanie zadłużenia, itp.).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


