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23/02/2016    S37    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta  

Polska-Warszawa: Usługi rekrutacyjne 

2016/S 037-060244 

 

Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 

Osoba do kontaktów: Joanna Niewczas, Warszawa 02-256, POLSKA. Tel.: +48 228460011-
253. Faks: +48 228466567. E-mail: joanna.niewczas@ilot.edu.pl 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.2.2016, 2016/S 027-043957) 

 

Przedmiot zamówienia: 

CPV:79600000, 79620000 

Usługi rekrutacyjne 

Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych 

Zamiast:  

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących 

§ 3 wzoru umowy-Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi, że: 

1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej 

………………………………złotych brutto (słownie: ………………….), z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie uzależnione jest od liczby zrekrutowanych pracowników na rzecz 

Zamawiającego i stanowi ….% wartości brutto podstawowego wynagrodzenia rocznego zrekrutowanego 

pracownika z tym że, jeżeli pracownik zaprzestał pracy lub Zamawiający zrezygnował z jego pracy, z przyczyn 
nieleżących po stronie Zamawiającego, ma zastosowanie procedura gwarancyjna opisana w załączniku nr 1 

do umowy. 

3. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia procedury gwarancyjnej, Wykonawca nie znajdzie 
odpowiedniego kandydata/kandydatki w terminie 30 dni kalendarzowych, zwróci Zamawiającemu 

wynagrodzenie związane z rekrutacją pracownika. 

4. W wynagrodzeniu mieszczą się wszelkie koszty, opłaty i wydatki, które Wykonawca zobowiązany jest 
ponieść w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu z umowy, w zakresie 

opisanym w umowie oraz za nośnik lub nośniki, na których je utrwalono. 

5. Płatność każdorazowo nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatnej w ciągu 21 dni 

od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

6. Zamawiający może wysokość wynagrodzenia pomniejszyć o naliczone Wykonawcy kary umowne, o których 

mowa w § 5. 

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. 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; 

2) dane kandydata/kandydatki zostały otrzymane przez Zamawiającego z innego źródła niż Wykonawca; 

3) kandydat/kandydatka zostanie zatrudniony/zatrudniona po upływie 12 miesięcy od daty przesłania 

życiorysu przez Wykonawcę bez względu na rodzaj stanowiska; 

4) kandydat/kandydatka nie podpisze umowy z Zamawiającym z przyczyn od niego niezależnych; 

5) kandydat/kandydatka jest byłym pracownikiem Zamawiającego lub General Electric Company Polska Sp. 
z o.o.; 
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6) kandydat/kandydatka jest pracownikiem Zamawiającego lub General Electric Company Polska Sp. z o.o. 

zatrudnionym w oparciu o inną formę współpracy niż umowa o pracę w takim samym obszarze jak przesłany 
uprzednio zakres wymagań na dane stanowisko. 

Powinno być:  

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 

regulujących 

§ 3 wzoru umowy-Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi, że: 

1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej 

………………………………złotych brutto (słownie: ………………….), z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie uzależnione jest od liczby zrekrutowanych pracowników na rzecz 

Zamawiającego i stanowi ….% wartości brutto podstawowego wynagrodzenia rocznego zrekrutowanego 
pracownika z tym że, jeżeli pracownik zaprzestał pracy lub Zamawiający zrezygnował z jego pracy, z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego, ma zastosowanie procedura gwarancyjna opisana w załączniku nr 1 
do umowy. 

3. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia procedury gwarancyjnej, Wykonawca nie znajdzie 

odpowiedniego kandydata/kandydatki w terminie 30 dni kalendarzowych, zwróci Zamawiającemu 
wynagrodzenie związane z rekrutacją pracownika. 

4. W wynagrodzeniu mieszczą się wszelkie koszty, opłaty i wydatki, które Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu z umowy, w zakresie 

opisanym w umowie oraz za nośnik lub nośniki, na których je utrwalono. 

5. Płatność każdorazowo nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatnej w ciągu 21 dni 

od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

6. Zamawiający może wysokość wynagrodzenia pomniejszyć o naliczone Wykonawcy kary umowne, o których 

mowa w § 5. 

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. 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; 

2) dane kandydata/kandydatki zostały otrzymane przez Zamawiającego z innego źródła niż Wykonawca o 
czym Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę drogą elektroniczną; 

3) kandydat/kandydatka zostanie zatrudniony/zatrudniona po upływie 12 miesięcy od daty przesłania 

życiorysu przez Wykonawcę bez względu na rodzaj stanowiska; 

4) kandydat/kandydatka nie podpisze umowy z Zamawiającym z przyczyn od niego niezależnych; 

5) kandydat/kandydatka jest byłym pracownikiem Zamawiającego lub General Electric Company Polska sp. z 
o.o.; 

6) kandydat/kandydatka jest pracownikiem Zamawiającego lub General Electric Company Polska sp. z o.o. 

zatrudnionym w oparciu o inną formę współpracy niż umowa o pracę w takim samym obszarze jak przesłany 

uprzednio zakres wymagań na dane stanowisko, 

z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady dotyczące nie uiszczania wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy określa 

załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia. 

Inne dodatkowe informacje 

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 

 


