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ZMIANA OGŁOSZENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ 

Nr sprawy  CRZP/EA/29/19 

 

 

W ogłoszeniu jest : 

1. W pkt XII ust 1   -  ,, do dnia  08.01.2019 r.’’ 

2. W pkt XII ust 3   -  ,, Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na 

adres podany w pkt  1) 1, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na usługę ochrony osób i 

mienia - dla Sieci Badawczej Łukasiewicz -IPO” CRZP/IPO/EA/30/19 - nie otwierać przed dniem 

08.01.2019r. godz. 10.10.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Zamawiającemu. 

3. W pkt XIV ust 2   ,, C = (Cnaj:Co) x 6 

4. W pkt V  -Klauzule społeczne. 

1. ,,Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy Zamawiający wymaga, aby 

pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonywania czynności w realizacji przedmiotu zamówienia, byli 

zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy (tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), w całym okresie realizacji 

umowy. Wymóg nie dotyczy innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez 

nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 

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. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W § 3  ust 4 Istotnych postanowień umowy  - ,, w kwocie 120,00 zł brutto’’ 

W ogłoszeniu powinno być : 

1. W pkt XII ust 1 - ,,Do dnia 08.01.2020r’’ 

2. W pkt XII ust 3   -  ,, Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na 

adres podany w pkt  1) 1, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na usługę bieżącej obsługi 

prawnej - dla Sieci Badawczej Łukasiewicz -IPO” CRZP/IPO/EA/29/19 - nie otwierać przed dniem 

08.01.2020r. godz. 10.10.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Zamawiającego. 

3. W pkt XIV ust 2   ,, C = (Cnaj:Co) x 50 

4. W pkt V - ,, Z uwagi na charakter wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy Zamawiający nie 

przewiduje stosowania klauzul społecznych.’’ 

5. W § 3  ust 4  - ,, w kwocie …………….. zł brutto’’ 
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