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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową 

obsługą serwisowo–eksploatacyjną oraz obsługa serwisowo–eksploatacyjna drukarek stanowiących 

wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w podziale na części: 

Część nr 1 Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą 

serwisowo – eksploatacyjną dla 14 jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego:  

1) Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz 

z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami i monitorowania kosztów oraz obsługa techniczna 

dostarczonych urządzeń. Na obsługę techniczną składają się wszystkie czynności techniczne 

i eksploatacyjne wraz z dostarczaniem wszelkich materiałów eksploatacyjnych (tj. usługi 

serwisowe, dojazdy do miejsca eksploatacji, tonery, części do urządzeń, i inne). 

Przedmiotem zamówienia jest wydzierżawienie fabrycznie nowych, rok produkcji 2017 lub 

nowszy: 

 urządzeń laserowych monochromatycznych typ – 1: 12 sztuk urządzeń  

 urządzeń laserowych monochromatycznych typ – 2: 4 sztuk urządzeń 

 urządzeń laserowych monochromatycznych typ – 3: 1 sztuk urządzeń 

2) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 

 termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,  

 termin obowiązywania umowy do 31 grudnia 2020 r. 

3) Wykonawca w ramach zamówienia/umowy zobowiązany jest: 

a) przygotować w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania 

umowy plan/harmonogram dostawy, konfiguracji i szkoleń, oraz przedłożyć go do 

akceptacji przez Zamawiającego, 

b) dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, tj. w budynkach przy: 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie, ul. Zachodnia 4, 74-400 Dębno, 

• Zespół Szkół i placówek w Smolnicy, Smolnica 51, 74-400 Dębno, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 30 B, 74-400 Dębno, 

• Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna ul. Mickiewicza 30 B, 74-400 

Dębno, 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Szosowa 2 B, 74-320 Barlinek, 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Myśliborzu, ul. Strzelecka 51, 74-300 

Myślibórz, 

• Zespół Szkół w Myśliborzu, ul. Za bramką 8, 74-300 Myślibórz, 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, Renice 9, 74-300 Myślibórz, 

• Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Marcinkowskiego 10, 74-300 Myślibórz, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz, 

• Dom Pomocy Społecznej, ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz, 

• Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15,  

74-300 Myślibórz. 

c) przeszkolic 14 pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi urządzeń, w siedzibie 

Zamawiajacego, 

d) przeszkolić 2 administratorów w siedzibie Zamawiającego, 
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e) dostarczyć instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim oraz deklaracje zgodności CE, 

f) wykonać dokumentacje: powykonawczą zawierającą, adresację IP, loginy i hasła jakie 

zostały założone w celu wykonania umowy, 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dzierżawę nowe urządzenia na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego sporządzonego w obecności obu stron, z odnotowaniem stanów liczników 

urządzeń. Protokół może być podpisany nie wcześniej niż po wykonaniu czynności opisanych 

w pkt 3. 

5) Wykonawca rozpocznie świadczenie usług wydruku od dnia następującego po dniu podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w pkt 4. Od tego dnia Wykonawca będzie 

upoważniony do obciążania Zamawiającego opłatami z tytułu dzierżawy i kosztów wydruku. 

6) Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsca instalacji urządzeń w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

7) Wykonawca ubezpieczy przekazane urządzenia na swój koszt. Typ ubezpieczenia – All risk. 

8) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowych 

usług serwisowych polegających na: 

a) wykonywaniu przeglądów technicznych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymogami określonymi przez producenta i instrukcjami obsługi, 

b) dokonywaniu napraw, regulacji oraz kontroli stanu technicznego urządzeń nie rzadziej niż 

co 4 miesiące lub 20 tys. kopii (w zależności co nastąpi pierwsze), 

c) dostarczaniu na koszt Wykonawcy wszelkich materiałów eksploatacyjnych, części 

zamiennych okresowo zużywających się niezbędnych dla właściwego funkcjonowania 

urządzenia oraz dla zapewnienia ciągłej i prawidłowej ich pracy (z wyłączeniem papieru), 

d) rekonfiguracji urządzeń w związku ze zmianą oprogramowania, 

e) ponownej konfiguracji urządzeń - w przypadku zmiany ich lokalizacji, 

f) umożliwieniu Zamawiającemu zdalnego powiadamiania Wykonawcy o kończących się 

materiałach eksploatacyjnych jak również awariach (wadach) sprzętu, 

g) usuwaniu awarii (wady) w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili zgłoszenia. 

Maksymalny akceptowalny czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 24 godziny zegarowe 

od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, pod warunkiem, że zgłoszono awarię 

w dni robocze. 

h) dostarczeniu urządzenia zastępczego w przypadku przestoju urządzenia dłuższego niż 24 h, 

i) dostarczeniu i uruchomieniu urządzenia zastępczego na czas naprawy, 

9) Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) zainstalowania urządzeń w ten sposób, aby Zamawiający za pośrednictwem Internetu miał 

możliwość monitorować aktualny stan liczników lub za pośrednictwem poczty mailowej  

otrzymywać aktualny stan liczników, 

b) odbierania od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych 

w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faksu, 

w formie pisemnej lub drogą mailową. 

10) Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta oferowanych urządzeń lub polskich 

przedstawicieli producenta urządzeń, potwierdzającą możliwość świadczenia usług serwisu 

i wsparcia technicznego urządzeń. Dokument w oryginale lub kopii poświadczonej przez 

Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy. 

11) Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
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z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 806). 

12) Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający: 

a) zwróci przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym poza normalnym stopniem zużycia 

wynikającym z eksploatacji, a Wykonawca jest zobowiązany sprzęt odebrać z siedziby 

Zamawiającego na własny koszt. 

lub 

b) przejmie wszystkie lub wybrane urządzenia po zakończeniu obowiązywania umowy poprzez 

wykupienie urządzeń za kwotę jednej miesięcznej opłaty dzierżawnej. 

13) Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych urządzeń opisana jest w Formularzu nr 1 

stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Część nr 2 Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą 

serwisowo – eksploatacyjną dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu:  

1) Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa używanych lub poleasingowych urządzeń 

wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami i monitorowania 

kosztów oraz obsługa techniczna dostarczonych urządzeń. Na obsługę techniczną składają się 

wszystkie czynności techniczne i eksploatacyjne wraz z dostarczaniem wszelkich materiałów 

eksploatacyjnych (tj. usługi serwisowe, dojazdy do miejsca eksploatacji, tonery, części do 

urządzeń, i inne). 

Przedmiotem zamówienia jest  wydzierżawienie używanych lub poleasingowych urządzeń: 

 kolorowe, wielofunkcyjne urządzenie laserowe (drukarka sieciowa, kolorowy skaner 

sieciowy formatu A3) – 2 sztuki  

 czarnobiałe, wielofunkcyjne urządzenie laserowe  (drukarka sieciowa, skaner sieciowy 

formatu A3)  – 3 sztuki 

 czarnobiałe, wielofunkcyjne urządzenie laserowe  (drukarka sieciowa, skaner sieciowy 

formatu A3, faks) – 2 sztuki 

 czarnobiałe, wielofunkcyjne urządzenie laserowe  (drukarka sieciowa, skaner sieciowy 

formatu A3) – 2 sztuki 

 czarnobiałe, wielofunkcyjne urządzenie laserowe  (drukarka sieciowa, skaner sieciowy 

formatu A4, faks) – 4 sztuki 

 oprogramowanie wspomagające zarządzanie urządzeniami i monitorowanie kosztów 

2) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 

 termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,  

 termin obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3) Wykonawca w ramach zamówienia/umowy zobowiązany jest: 

a) przygotować w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania 

umowy plan/harmonogram dostawy, konfiguracji i szkoleń, oraz przedłożyć go do 

akceptacji przez Zamawiającego, 

b) dostarczyć, zainstalować i skonfigurować urządzenia w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, tj. w budynkach przy: 

• Myślibórz ul. Spokojna 13, 

• Myślibórz ul. Północna 15, 

c) przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, w siedzibie 

Zamawiającego (liczba osób do przeszkolenia wynosi 40 osób), 

d) przeszkolić jednego administratora w siedzibie Zamawiającego, 

e) dostarczyć instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim oraz deklaracje zgodności CE, 
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f) wykonać dokumentacje: powykonawczą zawierającą, adresację IP, loginy i hasła jakie 

zostały założone w celu wykonania umowy, 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dzierżawę używane lub poleasingowe urządzenia 

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w obecności obu stron, 

z odnotowaniem stanów liczników urządzeń. Protokół może być podpisany nie wcześniej niż po 

wykonaniu czynności opisanych w pkt 3. 

5) Wykonawca rozpocznie świadczenie usług wydruku od dnia następującego po dniu podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w pkt 4. Od tego dnia Wykonawca będzie 

upoważniony do obciążania Zamawiającego opłatami z tytułu dzierżawy i kosztów wydruku. 

6) Wykonawca ubezpieczy przekazane urządzenia na swój koszt. Typ ubezpieczenia – All risk. 

7) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowych 

usług serwisowych polegających na: 

a) wykonywaniu przeglądów technicznych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymogami określonymi przez producenta i instrukcjami obsługi, 

b) dokonywaniu napraw, regulacji oraz kontroli stanu technicznego urządzeń, 

c) dostarczaniu na koszt Wykonawcy wszelkich materiałów eksploatacyjnych, części 

zamiennych okresowo zużywających się niezbędnych dla właściwego funkcjonowania 

urządzenia oraz dla zapewnienia ciągłej i prawidłowej ich pracy (z wyłączeniem papieru), 

d) rekonfiguracji urządzeń w związku ze zmianą oprogramowania, 

e) ponownej konfiguracji urządzeń - w przypadku zmiany ich lokalizacji, 

f) umożliwieniu Zamawiającemu zdalnego powiadamiania Wykonawcy o kończących się 

materiałach eksploatacyjnych jak również awariach (wadach) sprzętu, 

g) usuwaniu awarii (wady) w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili zgłoszenia. 

Maksymalny akceptowalny czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 24 godziny zegarowe 

od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, pod warunkiem, że zgłoszono awarię 

w dni robocze. 

h) dostarczeniu urządzenia zastępczego w przypadku przestoju urządzenia dłuższego niż 24 h, 

i) dostarczeniu i uruchomieniu urządzenia zastępczego na czas naprawy, 

8) Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) zainstalowania urządzeń w ten sposób, aby Zamawiający mógł za pośrednictwem internetu 

administrować nimi, w szczególności monitorować aktualny stan liczników, 

b) odbierania od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych 

w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu, w formie 

pisemnej lub drogą mailową. 

9) Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta oferowanych urządzeń lub polskich 

przedstawicieli producenta urządzeń, potwierdzającą możliwość świadczenia usług serwisu 

i wsparcia technicznego urządzeń. Dokument w oryginale lub kopii poświadczonej przez 

Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania 

umowy. 

10) Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

806). 

11) Po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Zamawiający: 
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a) zwróci przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym poza normalnym stopniem zużycia 

wynikającym z eksploatacji, a Wykonawca jest zobowiązany sprzęt odebrać z siedziby 

Zamawiającego na własny koszt. 

lub 

b) przejmie wszystkie lub wybrane urządzenia po zakończeniu obowiązywania umowy poprzez 

wykupienie urządzeń za kwotę jednej miesięcznej opłaty dzierżawnej. 

12) Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych urządzeń opisana jest w Formularzu nr 1 

stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Część nr 3 Obsługa serwisowo – eksploatacyjna drukarek stanowiących wyposażenie 11 

jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego:  

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna urządzeń będących własnością 

Zamawiającego, zarządzanie urządzeniami i monitorowanie kosztów. Na obsługę techniczną 

składają się wszystkie czynności techniczne i eksploatacyjne wraz z dostarczaniem wszelkich 

materiałów eksploatacyjnych (tj. usługi serwisowe, dojazdy do miejsca eksploatacji, tonery, 

części do urządzeń, i inne). 

2) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31 grudnia 2020 r.  

3) Wykonawca w ramach zamówienia/umowy zobowiązany jest: 

a) Przeszkolić 11 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, w siedzibie 

Zamawiającego.  

b) wykonać dokumentacje: powykonawczą zawierającą konfigurację systemu wydruku 

centralnego, adresację IP, loginy i hasła jakie zostały założone w celu wykonania umowy, 

4) Wykonawca rozpocznie świadczenie usług wydruku od dnia następującego po dniu podpisania 

umowy. 

5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowych 

usług serwisowych polegających na: 

a) wykonywaniu przeglądów technicznych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymogami określonymi przez producenta i instrukcjami obsługi, 

b) dokonywaniu napraw, regulacji oraz kontroli stanu technicznego urządzeń nie rzadziej niż 

co 4 miesiące lub 20 tys. kopii (w zależności co nastąpi pierwsze), 

c) dostarczaniu na koszt Wykonawcy wszelkich materiałów eksploatacyjnych, części 

zamiennych okresowo zużywających się niezbędnych dla właściwego funkcjonowania 

urządzenia oraz dla zapewnienia ciągłej i prawidłowej ich pracy (z wyłączeniem papieru), 

d) rekonfiguracji urządzeń w związku ze zmianą oprogramowania, 

e) ponownej konfiguracji urządzeń - w przypadku zmiany ich lokalizacji, 

f) umożliwieniu Zamawiającemu zdalnego powiadamiania Wykonawcy o kończących się 

materiałach eksploatacyjnych jak również awariach (wadach) sprzętu, 

g) usuwaniu awarii (wady) w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili zgłoszenia. 

Maksymalny akceptowalny czas skutecznego usunięcia awarii wynosi 24 godziny zegarowe 

od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, pod warunkiem, że zgłoszono awarię 

w dni robocze. 

h) dostarczeniu urządzenia zastępczego w przypadku przestoju urządzenia dłuższego niż 24 h, 

i) dostarczeniu i uruchomieniu urządzenia zastępczego na czas naprawy, 

6) Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) przekonfigurowania urządzeń przekazanych przez Zamawiającego w ten sposób, aby 

Zamawiający za pośrednictwem Internetu miał możliwość monitorować aktualny stan 

liczników lub za pośrednictwem poczty mailowej  otrzymywać aktualny stan liczników, 
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b) odbierania od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych 

w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faksu, w 

formie pisemnej lub drogą mailową. 

7) Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta wskazanych przez Zamawiającego 

urządzeń lub polskich przedstawicieli producenta urządzeń, potwierdzającą możliwość 

świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego urządzeń. Dokument w oryginale lub kopii 

poświadczonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

w dniu podpisania umowy. 

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w ilości maksymalnej. Zamawiający będzie korzystał 

z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Skorzystanie 

przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej 

umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez 

nią warunków. Wszystkie warunki określone umową będą dotyczyły również zamówienia 

w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 

72590000-7 Profesjonalne usługi komputerowe 

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności serwisowe urządzeń w zakresie realizacji zamówienia. 

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 osób wykonujących wskazane powyżej 

czynności. Zamawiający uprawniony jest 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. 

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

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

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 oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
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(tj. w szczególności1 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. 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

we Wzorze Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny 
z przepisami ww. ustawy.  


