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CZĘŚĆ III SIWZ. 

 

 

 

 

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia osób, przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności związane z 

operowaniem sprzętem drogowo-budowlanym w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: 

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany jest, 

przed zawarciem umowy, przekazać Zamawiającemu dokument/-y w formie oryginału (np. lista osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formie oświadczenia, podpisana przez Wykonawcę) lub 

kserokopie innych dokumentów kadrowych potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające 

zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1. 

 

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 

1) Zamawiający uprawiony jest do kontroli na placu budowy czy czynności o których mowa w pkt 1 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownicy Wykonawcy lub 

podwykonawcy zobowiązani są do podania swoich danych (tj. imienia i nazwiska) dla 

przeprowadzenia kontroli. 

2) W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, ze Wykonawca nie zatrudnia osób 

wskazanych zgodnie z pkt. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb 

(PIP) 

4.    Za każdy, potwierdzony przez odpowiednie służby (PIP), przypadek, że Wykonawca nie zatrudnia na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych zgodnie z pkt. 2, Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne w wysokości 

2.000,00 zł – za każdą osobę nie zatrudnioną na postawie umowy o pracę 

 

 

 

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stanowi: 

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do 

zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

 

 


