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Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wybór agencji zatrudnienia, 
zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska inżynierskie, programistów i inne w Instytucie 
Lotnictwa (sygnatura sprawy: 01/DE/Z/16) 

 

 

Szanowni Państwo, 

  

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2015, poz. 2164/, dalej zwaną ustawą, informuje, że wpłynął wniosek 

o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, niniejszym przekazuje treść zapytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, 
Pkt. 2.8. w brzmieniu: 

„Procedura gwarancyjna: jeżeli nastąpi rozwiązanie umowy z kandydatem/kandydatką poleconym/poleconą 
przez agencję zatrudnienia w terminie od 7 do 12 miesięcy (wg wyboru Wykonawcy w ofercie) od daty 
zatrudnienia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, to agencja zatrudnienia zobowiązana 
będzie do przeprowadzenia ponownego procesu rekrutacji i przedstawienia listy minimum 3 
kandydatów/kandydatek, którzy spełniają określone wymagania bez pobierania dodatkowej opłaty w 
terminie 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Instytut Lotnictwa o zaistniałym 
wydarzeniu. Jeżeli agencja zatrudnienia nie znajdzie odpowiedniego kandydata/kandydatki w terminie 30 
dni kalendarzowych, zwróci Instytutowi Lotnictwa wynagrodzenie związane z rekrutacją 
kandydata/kandydatki.“ 

i zastąpienie go zapisem o proponowanym brzmieniu: 

„Procedura gwarancyjna: jeżeli nastąpi rozwiązanie umowy z kandydatem/kandydatką poleconym/poleconą 
przez agencję zatrudnienia w terminie od 7 do 12 miesięcy (wg wyboru Wykonawcy w ofercie) od daty 
zatrudnienia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, to agencja zatrudnienia zobowiązana 
będzie do przeprowadzenia ponownego procesu rekrutacji i przedstawienia listy minimum 2 kandydatów/ 
kandydatek, którzy spełniają określone wymagania bez pobierania dodatkowej opłaty w terminie 14 dni 
kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Instytut Lotnictwa o zaistniałym wydarzeniu.  

Jeżeli agencja zatrudnienia nie znajdzie odpowiedniego kandydata/kandydatki w terminie 30 dni 
kalendarzowych, zwróci Instytutowi Lotnictwa część wynagrodzenia związanego z rekrutacją 
kandydata/kandydatki w następującej wysokości: 

 od 1 do 3 przepracowanych miesięcy - 100 % wartości wynagrodzenia związanego z rekrutacją 
danego kandydata/ kandydatki 

 od 4 do 6 miesięcy – 50% wynagrodzenia związanego z rekrutacją danego kandydata/ kandydatki 

 7 do 9 miesięcy – 25% wynagrodzenia związanego z rekrutacją danego kandydata/ kandydatki 

 10 do 12 miesięcy – 10% wynagrodzenia związanego z rekrutacją danego kandydata/ kandydatki.” 
? 

Uzasadnienie zmiany: 

Proponowane zakresy zwrotu wynagrodzenia w ramach procedury gwarancyjnej wynikają z faktu iż proces 
realizacji zlecenia wiąże się z nakładami kosztów dla Wykonawcy i w związku z tym całkowity zwrot 
wynagrodzenia za zrealizowany prawidłowo proces rekrutacji po wielu miesiącach powodowałby 
niezawinione i nieprzewidziane dodatkowe straty dla Wykonawcy. 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis. Jedocześnie Zamawiający przypomina, że Wykonawca 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo wyboru okresu w jakim procedura 

gwarancyjna będzie obowiązywała poprzez zakreślenie w formularzu oferty wybranego terminu. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia 
umowy § 3 ust 8 pkt 1 w następującym brzmieniu: 

"Zamawiający nie będzie miał obowiązku uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 1) kandydat/kandydatka zostanie zatrudniony na innym stanowisku niż przesłany opis 
wymagań do Wykonawcy." ? 

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany: 

Zapis ten nie powinien mieć zastosowania wobec Wykonawcy gdyż fakt akceptacji kandydata/ kandydatki 
przez Zamawiającego na inne stanowisko i rozpoczęcia pracy na rzecz Zamawiającego niezależnie 
od przyjętego stanowiska oraz formy zatrudnienia powinien być uznawany za prawidłowe wykonanie przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy co skutkuje wypłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający pozostawia zapis niezmieniony. Przedmiotem zlecenia będzie konkretne stanowisko 
przedstawione w przekazanym Wykonawcy opisie. W związku z tym, należy uznać, że zlecenie będzie 

uznane za wykonane, jeżeli zatrudnienie nastąpi na konkretnym stanowisku, na które jest prowadzony 

proces rekrutacyjny, a nie na innym, niebędącym treścią zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający odsyła Wykonawcę do opisu przedmiotu zamówienia, w którym zostały 

określone szczegółowe zasady dotyczące nie uiszczania wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia 
umowy § 3 ust 8 pkt 3 w następującym brzmieniu: 

"Zamawiający nie będzie miał obowiązku uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 3) kandydat/kandydatka zostanie zatrudniony/zatrudniona po upływie 12 miesięcy od daty 
przesłania życiorysu przez Wykonawcę bez względu na rodzaj stanowiska; 

i zastąpienie go zapisem o proponowanym brzmieniu: 

"Zamawiający nie będzie miał obowiązku uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 3) kandydat/kandydatka zostanie zatrudniony/zatrudniona po upływie 36 miesięcy od daty 
przesłania życiorysu przez Wykonawcę bez względu na rodzaj stanowiska;"? 

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany: 

Wnioskodawca proponuje zmianę zapisu z uwagi na fakt ze kontrakt jest zawierany na okres 36 miesięcy i 
w takim też terminie zgłoszeni przez Wykonawcę kandydaci/ kandydatki powinni być uznawani za 
zgłoszonych przeze Wykonawcę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis. Zamawiający nie może wykluczyć zmiany doświadczenia, 

nabycia wiedzy i nowych kwalifikacji przez danego kandydata/kandydatkę w ciągu 12 m-cy, co 
zdecydowanie zmienia jego/jej profil na rynku pracy jako osoby poszukującej pracy. W ocenie 

Zamawiającego długość kontraktu, w tym przypadku 36 miesięcy, nie ma wpływu na zmianę profilu osoby 

poszukującej pracy, a termin 12 miesięcy jest w powyższej sytuacji jak najbardziej adekwatny. 
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Pytanie 4 

Czy Zamawiający poda procedurę możliwości weryfikacji ze strony Wykonawcy sytuacji opisanej w 
załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w zapisie § 3 ust 8 pkt 2, 
o następującym brzmieniu: 

"Zamawiający nie będzie miał obowiązku uiszczenia wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 2) dane kandydata/kandydatki zostały otrzymane przez Zamawiającego z innego źródła niż 
Wykonawca; " .? 

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany:  

Wykonawca ma prawo do otrzymania od Zamawiającego obiektywnej informacji o 
wcześniejszym pozyskaniu CV kandydata/kandydatki z innego źródła. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

W przypadku zaistnienia opisanych wyżej okoliczności, Zamawiający poinformuje niezwłocznie drogą 

elektroniczną Wykonawcę o fakcie posiadania CV kandydata/kandydatki, po uprzednim przesłaniu ww. 

dokumentu przez Wykonawcę wraz z danymi pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację danego 
kandydata/kandydatki. 

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ w 

zakresie: 

1) wzoru umowy w taki sposób, że w § 3 ust. 8 pkt 2 wzoru umowy dodaje się zapis: (…) o czym 
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę drogą elektroniczną.  
oraz zapis w § 3 ust. 8: z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady dotyczące nie uiszczania 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy określa załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia. 

2) opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, że w pkt 2.3 ppkt 2 opisu dodaje się zapis: (…) o czym 
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę drogą elektroniczną. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia 
umowy § 5 ust 2 pkt 4) w następującym brzmieniu: 

„Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości: 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 1-4 A umowy.“ ? 

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany: 

Wnioskodawca proponuje wykreślenie ww. zapisu z uwagi na fakt że istnieje już wcześniejszy zapis 
określający karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, a więc pkt 
4) byłby drugą karą umowną dotycząca tych samych zdarzeń. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis. Zamawiający wyjaśnia, że § 5 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy 

wprost odnosi się do § 2 ust. 1 pkt 1-4 A, w którym mowa jest o obowiązkach Wykonawcy. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 
§ 2 ust 1 pkt 3) w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca będzie zobowiązany do: 

przedstawienia min. 3 kandydatów/kandydatek na dane stanowisko w ciągu 14 dni kalendarzowych od 
momentu przesłania opisu minimalnych wymagań przez Zamawiającego, którzy/które spełniają powyższe 
wymagania i są gotowi do podjęcia pracy w Instytucie Lotnictwa;“  

i zastąpienie go zapisem o proponowanym brzmieniu: 

„Wykonawca będzie zobowiązany do: 
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przedstawienia min. 3 kandydatów/kandydatek na dane stanowisko w ciągu 30 dni kalendarzowych od 
momentu przesłania opisu minimalnych wymagań przez Zamawiającego, którzy/które spełniają powyższe 
wymagania i są gotowi do podjęcia pracy w Instytucie Lotnictwa;“  

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany: 

Wnioskodawca wnioskuje zmianę z powodu uwarunkowań rynkowych oraz 
praktyki pozyskiwania kandydatów/ kandydatek o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ w zakresie wzoru umowy 

oraz opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, że w § 2 ust 1 pkt 3) wzoru umowy oraz w pkt 1.2 ppkt 

3) opisu przedmiotu zamówienia dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

Z przyczyn obiektywnych Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego w wnioskiem o wydłużenie 
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim do 30 dni kalendarzowych. Wniosek zawierający 
uzasadnienie każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego.  

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 
Ust. 2 pkt. 2.6 w następującym brzmieniu: 

„Termin realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko będzie nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych 
od momentu przesłania opisu wymagań przez Instytut Lotnictwa.“ 

i zastąpienie go zapisem o proponowanym brzmieniu: 

„Termin realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko będzie nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych 
od momentu przesłania opisu wymagań przez Instytut Lotnictwa.“ ? 

Uzasadnienie wnioskowanej zmiany: 

Wnioskodawca wnioskuje zmianę z powodu uwarunkowań rynkowych oraz 
praktyki pozyskiwania kandydatów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia w taki sposób, że w pkt 2.6 opisu przedmiotu zamówienia dodaje się zdanie drugie w 
brzmieniu: 

Z przyczyn obiektywnych Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego w wnioskiem o wydłużenie 
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim do 60 dni kalendarzowych. Wniosek zawierający 
uzasadnienie każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, wysłał 

sprostowanie do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w zakresie zmian SIWZ prowadzących do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony. 

 


