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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartoSci zam6wienia przekraczajqcei kwoty okre(lone
wprzepisach wydanych na podstawie ar1. 11 ust B ustawy z dniaZ9 stycznia2}}4 r. Prawo

zamowien publicznych na robotg budowlan4: ,,Rewitalizacja teren6w dzielnicy Chylonia
w Gdyni m.in. poprzez rozbadowg ulic Komierowskiegoo Opata Hackiego, Zamenhofa,
Chyloriskiej i Sw. Mikolaja oraz budowg kolektora deszczowego do rzeki Chylonki"-
BAZAT

W odpowiedzi na pytania Wykonawc6w, wyjaSniam:

Pltanie nr 133:
W zwi4zku zudzielon4 odpowiedzi4 na pytanie nr 71, Wykonawca zwraca sig z proSba o wyl4czenie
kierownik6w robot z obowi4zku zatrudnienia na umowg o pracA.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy wyja$nia, Ze kierownicy rob6t s4 samodzielnymi uczesthikami procesu budowlanego
idzialajq samodzielnie,takhe w tym rozumieniu, Ze sami wyznaczaj4 sQbie zadania i sami te zadania
realizuj1, zatem czynnoSci przez nich wykonywane zasadniczo nie polpgaj1 na wykonywaniu pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy.

W zwi4zku z powyitszym, Zamawiaj4cy informuje, Le na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zam6wiefi publicznych zmienia tre3d specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w ten spos6b, ie:

1) pkt 2t.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
,,Zamawiaj1cy okre$la nastgpuj4ce czynnoSci wymagaj4ce zatrudnienia: wykonywanie prac

wymagaj4cych pracy pod nadzorem.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj4cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawcg os6b wykonuj4cych czynno6ci wymienione w Rozdz. III pkt. 3.3. niniejszej SIWZ w zakresie

realizacji zam6wienia (z wyj4tkiem obslugi geodezyjnej, geologicznej, projektant6w oraz os6b pelni4cych

funkcje kierownika budoury r kierownik6w rob6t) na podstawie umowy o pracQ, jeZeli wykonywanie tych
czynnoSci polega na wykonpvaniu pracy w spos6b okreSlony w art,22$l* ustawy z dnia26 czerwca I074r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z20I4r. poz.1502, zp62n. zm.).

*Przez nawiqzanie stosunku pracy pracownik zobowiqzuje sig do wykonywania pracy olveSlonego rodzaju na
rzecz pracodcnucy i pod jego kierownictwent oraz w miejscu wyzltaczonym przez pracodcnucg. a pracodawca -
do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem."

2) $ 1 ust. 7 projektu umowy -zalqcznil<a nr 7 do SIWZ otrzymuje trrzmienie:

,,J. ZAMAWIAJACY okreSla nastgpuj4ce czynno6ci wymagaj4ce zatrudnienia: wykony.wanie prac

wymagaj4cych pracy pod nadzorem (tj. z wyj4tkiem obslugi geodezyjnej, geologicznej, projektant6w oraz

os6b pelni4cych funkcj e kierownika budowy@q!). "

Niniejsze pismo stanowi integraln4 czgSd Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i modyfikuje jej treSd w spos6b nie prowadz4cy do zmiany treSci ogloszenia o zamowieniu.
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