
Ogłoszenie nr 540089063-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.  

Rozogi: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 539084-N-2020  

Data: 12/05/2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Rozogi, Krajowy numer identyfikacyjny 54100300000000, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego  22, 

12-114  Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 226 002, e-mail 

sekretariat@rozogi.pl, faks 897 226 055.  

Adres strony internetowej (url): https://rozogi.bipgmina.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-05-28, godzina: 12:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-01, godzina: 12:00  

 

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę do realizacji zamówienia: 

 a) osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy 

 b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego/zatrudnionych 

w celu przygotowania zawodowego 

 c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 



 d) innych osób niż określone w pkt 1,2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2020.176 t.j. z dnia 2020.02.05) lub we właściwych przepisach 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 - w liczbie: 1 osoba z jednej z grup wskazanych w punktach od a) do d), w okresie realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

 b. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, 

Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

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

i dokonywania ich oceny, 

 b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

 c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 c. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu   

określonych przez Zamawiającego, w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp. 

 d. Zatrudnienie wskazanych przez Zamawiającego osób musi nastąpić przed podpisaniem 

umowy na realizację zamówienia lub w określonym terminie od jej zawarcia, wskazanym 

w umowie przez Zamawiającego.  

 

  

 


