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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Warunki przejęcia 6 (sześciu) pracowników zamawiającego w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy

1. Wykonawca  przejmie  w  trybie  art.  23¹  k.p.  pracowników  zamawiającego  zgodnie  z  wykazem
stanowiącym załącznik nr  3  do zapytania  ofertowego,  stając  się  stroną w ich  dotychczasowych
stosunkach pracy ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami. 

2. Wykonawca gwarantuje,  że  co najmniej przez okres 11 miesięcy od dnia przejęcia pracowników
Zamawiającego w trybie art. 23¹ k.p. (tj. przez okres świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego w
zakresie dozoru ekspozycji) ich  wynagrodzenie wraz ze stałymi składnikami wynagrodzenia oraz
dodatkowymi składnikami wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa) nie będzie niższe niż określone w
załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Powyższe oznacza, że wykonawca zobowiązuje się do nie wprowadzania żadnych zmian w treści
umów o pracę pracowników, którzy zostaną przez niego przejęci, zmieniających warunki pracy i
płacy, o ile zmiany te byłby mniej korzystne dla pracowników niż obowiązujące ich w dniu przejęcia. 

3. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  poinformowania  na  piśmie  działających  u  zamawiającego
organizacji  związkowych w terminie poprzedzającym dokonanie zmian, o przejściu części zakładu
pracy na wykonawcę oraz o wynikających z tego skutkach (art. 26¹ ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych).

4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie działających u wykonawcy organizacji
związkowych w terminie  poprzedzającym dokonanie  zmian,  o  przejściu  części  zakładu  pracy  na
wykonawcę oraz o wynikających z tego skutkach (art. 26¹ ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych). W przypadku gdy u wykonawcy nie działają związki zawodowe, jest on zobowiązany
do poinformowania na piśmie pracowników w sposób zgodny z art. 23¹ Kodeksu pracy.

5. W celu prawidłowej realizacji zobowiązania, o którym mowa w pkt 1, zamawiający zobowiązany jest
do  przekazania  wykonawcy,  akt  osobowych  przejmowanych  pracowników  oraz  innych
dokumentów  pracowniczych.  Przekazanie  powyższych  dokumentów  będzie  odbywać  się  na
podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.  

6. Zamawiający oświadcza, że wszelkie uzasadnione roszczenia pracowników, którzy zostaną przejęci
przez wykonawcę, wynikające ze stosunku pracy, powstałe do dnia przejęcia tych pracowników
przez  wykonawcę,  zostaną  uregulowane.  Dzień  przejęcia  będzie  dniem  zakończenia  okresu
rozliczeniowego czasu pracy przejmowanych pracowników u poprzedniego pracodawcy. 

7. Wykaz urlopów wypoczynkowych przejmowanych pracowników zostanie przekazany wykonawcy
w terminie 15 dni od podpisania umowy zawartej przez wykonawcę z zamawiającym w zakresie
świadczenia usług ochrony. 

8. Zamawiający oświadcza, że wszystkie zobowiązania wobec ZUS-u oraz zobowiązania wobec urzędu
skarbowego dotyczące wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń przejmowanych
pracowników  zostały  zaspokojone  lub  zostaną  zaspokojone  w  terminach  wynikających  ze
stosownych przepisów prawa.   

9. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  wystawienia  dla  pracowników,  którzy  zostaną  przejęci  przez
Wykonawcę informacji  o  pobranych  zaliczkach  na  podatek  dochodowy PIT-11  za  okres  pracy  u
zamawiającego do dnia przejęcia oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 za okres
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zatrudnienia u zamawiającego.

10. Po upływie realizacji umowy przejęci pracownicy pozostają pracownikami wykonawcy.

11. Obowiązujący u zamawiającego Regulamin Wynagradzania zostanie udostępniony wykonawcy do
wglądu, na wniosek wykonawcy.


