
   
 

 

09/02/2016    S27    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  

 I.II.III.IV.VI. 

Polska-Warszawa: Usługi rekrutacyjne 

2016/S 027-043957 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Instytut Lotnictwa 

al. Krakowska 110/114 

Osoba do kontaktów: Joanna Niewczas 

02-256 Warszawa 

POLSKA 

Tel.: +48 228460011-253 

E-mail: joanna.niewczas@ilot.edu.pl 

Faks: +48 228466567 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ilot.edu.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego 
oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) 

kontaktowy(-e) 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na 
adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inna: instytut badawczy 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 

Inny: prace naukowo-badawcze 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 

Wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska inżynierskie, programistów 
i inne w Instytucie Lotnictwa. 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 

świadczenia usług 

Usługi 
Kategoria usług: nr 22: Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska. 

Kod NUTS PL 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów (DSZ) 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43957-2016:TEXT:PL:HTML#id1952526-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43957-2016:TEXT:PL:HTML#id1952526-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43957-2016:TEXT:PL:HTML#id1952528-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43957-2016:TEXT:PL:HTML#id1952528-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43957-2016:TEXT:PL:HTML#id1952530-VI.
mailto:joanna.niewczas@ilot.edu.pl?subject=TED
http://ilot.edu.pl/


   
 

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na 
stanowiska inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa, w tym: 

1) część I: Inżynierów Mechaników; 

2) część II: Inżynierów Elektryków; 

3) część III: Programistów Systemów Wbudowanych; 

4) część IV: Programistów Aplikacji; 

5) część V: Rekrutacji ogólnej dotyczącej działów inżynierskich i wsparcia m.in. Finanse, HR, Administracja, 

IT itp. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę w każdej części postępowania z zastrzeżeniem, 
że w ramach jednej części Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79600000, 79620000 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 

II.1.8)Części 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 

Zakresem przedmiotowym zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji 

na stanowiska inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa, w tym: 

1) część I: Inżynierów Mechaników; 

2) część II: Inżynierów Elektryków; 

3) część III: Programistów Systemów Wbudowanych; 

4) część IV: Programistów Aplikacji; 

5) część V: Rekrutacji ogólnej dotyczącej działów inżynierskich i wsparcia m.in. Finanse, HR, Administracja, 

IT itp. 

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 500 000 PLN 

II.2.2)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.3)Informacje o wznowieniach 

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 

Informacje o częściach zamówienia 

Część nr: 1 Nazwa: Wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska 

inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa – część I 

1)Krótki opis 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na 
stanowiska inżynierskie, w tym Inżynierów Mechaników. 



   
 

 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę w każdej części postępowania z zastrzeżeniem, 

że w ramach jednej części Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79600000, 79620000 

3)Wielkość lub zakres 

Zakresem przedmiotowym zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji 

na stanowiska inżynierskie, w tym Inżynierów Mechaników. 

Szacunkowa wartość bez VAT: 90 000 PLN 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie 

odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków 
określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie 

będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

2. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia określona powyżej, 
stanowi całkowitą wartość zamówienia dla części I. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia dla I 

części wynosi: 90 000 PLN, w tym zamówienia uzupełniające – 30 000 PLN. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 3 lat, od dnia podpisania umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego lub do wykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację danej 

części zamówienia (wartości podstawowej), o której mowa w pkt 2.1. opisu przedmiotu zamówienia 

powiększonej o podatek od towarów i usług, w zależności, który z powyższych warunków zostanie spełniony 
jako pierwszy. 

Część nr: 2 Nazwa: Wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska 

inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa – część II 

1)Krótki opis 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na 

stanowiska inżynierskie, w tym Inżynierów Elektryków. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę w każdej części postępowania z zastrzeżeniem, 

że w ramach jednej części Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79600000, 79620000 

3)Wielkość lub zakres 

Zakresem przedmiotowym zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji 

na stanowiska inżynierskie, w tym Inżynierów Elektryków. 

Szacunkowa wartość bez VAT: 120 000 PLN 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie 

odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 



   
 

 

ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków 
określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie 

będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

2. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia określona powyżej, 
stanowi całkowitą wartość zamówienia dla części II. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia dla II 

części wynosi: 120 000 PLN, w tym zamówienia uzupełniające – 40 000 PLN. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 3 lat, od dnia podpisania umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego lub do wykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację danej 

części zamówienia (wartości podstawowej), o której mowa w pkt 2.1. opisu przedmiotu zamówienia 
powiększonej o podatek od towarów i usług, w zależności, który z powyższych warunków zostanie spełniony 

jako pierwszy. 

Część nr: 3 Nazwa: Wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska 

inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa – część III 

1)Krótki opis 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na 

stanowiska programistów, w tym Programistów Systemów Wbudowanych. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę w każdej części postępowania z zastrzeżeniem, 
że w ramach jednej części Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79600000, 79620000 

3)Wielkość lub zakres 

Zakresem przedmiotowym zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji 

na stanowiska programistów, w tym Programistów Systemów Wbudowanych. 

Szacunkowa wartość bez VAT: 450 000 PLN 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 

zamówienia 

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie 
odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków 
określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie 

będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

2. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia określona powyżej, 
stanowi całkowitą wartość zamówienia dla części III. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia dla 

III części wynosi: 450 000 PLN, w tym zamówienia uzupełniające – 150 000 PLN. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 3 lat, od dnia podpisania umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego lub do wykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację danej 

części zamówienia (wartości podstawowej), o której mowa w pkt 2.1. opisu przedmiotu zamówienia 
powiększonej o podatek od towarów i usług, w zależności, który z powyższych warunków zostanie spełniony 

jako pierwszy. 

Część nr: 4 Nazwa: Wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska 

inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa – część IV 

1)Krótki opis 



   
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na 

stanowiska programistów, w tym Programistów Aplikacji. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę w każdej części postępowania z zastrzeżeniem, 
że w ramach jednej części Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79600000, 79620000 

3)Wielkość lub zakres 

Zakresem przedmiotowym zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji 
na stanowiska programistów, w tym Programistów Aplikacji. 

Szacunkowa wartość bez VAT: 750 000 PLN 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 

zamówienia 

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie 

odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków 

określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie 
będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

2. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia określona powyżej, 

stanowi całkowitą wartość zamówienia dla części IV. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia dla IV 
części wynosi: 750 000 PLN, w tym zamówienia uzupełniające – 250 000 PLN. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 3 lat, od dnia podpisania umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego lub do wykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację danej 
części zamówienia (wartości podstawowej), o której mowa w pkt 2.1. opisu przedmiotu zamówienia 

powiększonej o podatek od towarów i usług, w zależności, który z powyższych warunków zostanie spełniony 

jako pierwszy. 

Część nr: 5 Nazwa: Wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji na stanowiska 
inżynierskie, programistów i inne w Instytucie Lotnictwa – część V 

1)Krótki opis 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji ogólnej 

na stanowiska do działów inżynierskich i wsparcia m.in. Finanse, HR, Administracja, IT itp. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawcę w każdej części postępowania z zastrzeżeniem, 
że w ramach jednej części Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79600000, 79620000 

3)Wielkość lub zakres 

Zakresem przedmiotowym zamówienia jest wybór agencji zatrudnienia, zobowiązanej do dokonania rekrutacji 
ogólnej, w tym na stanowiska do działów inżynierskich i wsparcia m.in. Finanse, HR, Administracja, IT itp. 

Szacunkowa wartość bez VAT: 90 000 PLN 

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia 

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) 

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 



   
 

 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie 

odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia 

zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków 
określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie 

będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

2. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia określona powyżej, 
stanowi całkowitą wartość zamówienia dla części V. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia dla V 

części wynosi: 90 000 PLN, w tym zamówienia uzupełniające – 30 000 PLN. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 3 lat, od dnia podpisania umowy w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego lub do wykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację danej 

części zamówienia (wartości podstawowej), o której mowa w pkt 2.1. opisu przedmiotu zamówienia 

powiększonej o podatek od towarów i usług, w zależności, który z powyższych warunków zostanie spełniony 
jako pierwszy. 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 

1. Wysokość wadium wynosi: 

1) dla części I: Inżynier Mechanik – 600 PLN (słownie: sześćset złotych); 

2) dla części II: Inżynier Elektryk – 800 PLN (słownie: osiemset złotych); 

3) dla części III: Programista Systemów Wbudowanych – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych); 

4) dla części IV: Programista Aplikacji – 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych); 

5) dla części V: Rekrutacja ogólna – 600 PLN PLN (słownie: sześćset złotych). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 

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, 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.; 

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. 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 

zamówienie: 

Nie dotyczy. 

III.1.4)Inne szczególne warunki 

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak 

Opis szczególnych warunków: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 4 % wartości brutto umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie: 

1) w pieniądzu; 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) w gwarancjach bankowych; 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. z 2007 r. Dz.U. nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto 
Instytutu Lotnictwa Bank Pekao S.A., nr konta 90124062471111000049772760. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału dołączonego do 

oferty. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny. 

6. Zabezpieczenia wniesione w formach niepieniężnych zostanie wystawione z terminem ważności o 30 dni 
dłuższym niż termin obowiązywania umowy. 

7. W przypadku niezakończenia realizacji zamówienia w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, 

obowiązek zabezpieczenia należytego wykonania umowy trwa do dnia rzeczywistego wykonania zamówienia 
stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag. 

8. Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia rzeczywistego wykonania zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag. 

9. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady na wykonanie przedmiotu umowy i będzie 

zwrócone nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

III.2)Warunki udziału 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 



   
 

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:  

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 

1 ustawy Pzp, w szczególności: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają aktualny wpis 

do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.); 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, skutecznie zrekrutowali na rzecz 
podmiotu trzeciego: 

— co najmniej 5 osób na następujące stanowiska: 

a) dla części I: Inżynier Mechanik; 

b) dla części III: Programista Systemów Wbudowanych; 

c) dla części IV: Programista Aplikacji; 

d) dla części V: dowolne stanowisko; 

— co najmniej 1 osobę na następujące stanowisko: 

a) dla części II: Inżynier Elektryk. 

Poprzez skuteczną rekrutację Zamawiający rozumie zawarcie umowy z osobą rekrutowaną, a podmiotem 
zlecającym proces rekrutacji. Stanowiska określone w warunku udziału w postępowaniu odpowiadają swoim 

zakresem definicjom określonym w opisie przedmiotu zamówienia; 

3) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie 
uczestniczyć w realizacji zamówienia i posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów 

rekrutacyjnych polegających na bezpośrednim wyszukiwaniu kandydatów zakończonych kontaktem z 
kandydatem i podmiotem zlecającym proces rekrutacji, w ramach których skutecznie zrekrutowała, w okresie 

12 miesięcy, co najmniej 3 osoby na następujące stanowiska: 

a) dla części I: Inżynier Mechanik; 

b) dla części III: Programista Systemów Wbudowanych; 

c) dla części IV: Programista Aplikacji; 

d) dla części V: dowolne stanowisko. 

Poprzez skuteczną rekrutację Zamawiający rozumie zawarcie umowy z osobą rekrutowaną, a podmiotem 
zlecającym proces rekrutacji. Stanowiska określone w warunku udziału w postępowaniu odpowiadają swoim 

zakresem definicjom określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z 
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz art. 24b ust. 3 

ustawy Pzp. 

3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący 
wspólnie, warunki, o których mowa powyżej, muszą spełniać łącznie z zastrzeżeniem, że w zakresie 

niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp musi spełnić każdy z nich. 

4. Sposób oceny: Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana 

wg formuły spełnia-nie spełnia. 

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 i w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz art. 24 b ust. 3 

ustawy 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 
1 ustawy – wg treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ; 



   
 

 

2) aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z 20.4.2004 o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.); 

3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych 
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie – wg treści określonej w załączniku nr 7 do SIWZ. 

Dowodami mogą być: 

— poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

lub 

— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dowodu 

(poświadczenia) na potwierdzenie należytego wykonania usług, może załączyć wraz z ofertą wystawione 
przez siebie oświadczenie wiedzy w tym zakresie wraz z załączeniem dowodów, w tym wyjaśnień, 

potwierdzających zaistnienie przyczyn o obiektywnym charakterze uniemożliwiających uzyskanie przez niego 

ww. poświadczenia od podmiotu, na którego rzecz świadczył usługi. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

W przypadku wykazania wartości usług w walucie innej niż PLN, należy w Wykazie usług dodatkowo podać 

wartość w PLN, dokonując przeliczenia kwot na podstawie średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia 
a w przypadku gdy zamówienie ma charakter okresowy i nie zostało zakończone do upływu terminu składania 

ofert, z dnia, w którym wg Wykonawcy nastąpiło wykonanie zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku udziału w postępowaniu; 

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich 

doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami – wg treści określonej w załączniku nr 8 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o udzielenie zamówienia, 

należy przedłożyć: 

1) oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 i art. 24 ust. 2a ustawy wg treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ; 

2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające przynależność do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca 

należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy – wg treści określonej w załączniku nr 5 do SIWZ; 

3) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy – wg treści określonej w załączniku nr 6 do SIWZ; 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 



   
 

 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4–8 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

9) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku, gdy o zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenia i 
dokumenty składa każdy z nich. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentów, o których mowa: 

1) w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę, potwierdzającą odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

2) w ust. 2 pkt 4), 5), 6) i 8) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości decyzji właściwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

oraz 

3) ust. 2 pkt 7) i 9) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2) ppkt a) i c) oraz pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) ppkt b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i 3), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania 

tych osób lub przed notariuszem. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

9. Jeżeli Wykonawca, w dokumentach, o których mowa w pkt II niniejszej sekcji, wykazał, że polega na 
zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 



   
 

 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie zawiera 
w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu przyjmującego 

zasoby (Wykonawca); 3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca: a) zakres 
udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; 

b) okres, na jaki zasoby będą udostępnione Wykonawcy; c) charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył 

Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie 

z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Jw. 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

Jw. 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie 

usługi: tak 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Otwarta 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do 

udziału 

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 

1. Cena. Waga 50 

2. Okres gwarancji. Waga 30 

3. Treść raportu. Waga 20 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 

IV.3)Informacje administracyjne 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 

01/DE/Z/2016 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 

nie 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

25.2.2016 - 10:00 



   
 

 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 

kandydatom 

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 

polski. 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 

Data: 25.2.2016 - 10:15 

Miejscowość: 

Warszawa 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak 

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: W czynności otwarcia ofert mogą 

uczestniczyć wszyscy zainteresowani. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

VI.3)Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie 

odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków 

określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie 
będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

2. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia określona w sekcji 

II.2.1) ogłoszenia, stanowi całkowitą wartość zamówienia. Szacowana wartość przedmiotowego zamówienia 
wynosi: 1 500 000 PLN, w tym zamówienia uzupełniające – 500 000 PLN. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 3 lat, od dnia podpisania umowy w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego lub do wykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację danej 
części zamówienia (wartości podstawowej), o której mowa w pkt 2.1. opisu przedmiotu zamówienia 

powiększonej o podatek od towarów i usług, w zależności, który z powyższych warunków zostanie spełniony 

jako pierwszy. 

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie 
w przypadku: 

1) nastąpi konieczność zmian w poszczególnych terminach realizacji zamówienia określonych w umowie o 

udzielenie zamówienia publicznego spowodowanych obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb 
Zamawiającego, niezależnymi od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy za rekrutację 

oraz maksymalne za realizację umowy, nie ulegnie zwiększeniu z zastrzeżeniem ust. 4; 

2) nastąpi konieczność zmian w procedurze rekrutacyjnej, obowiązkach Wykonawcy wynikających z opisu 
przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że zmiany są korzystne dla Zamawiającego a wynagrodzenie 

Wykonawcy za rekrutację oraz maksymalne za realizację umowy, nie ulegnie zwiększeniu z zastrzeżeniem 
ust. 4; 

3) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia (bez zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy z 

zastrzeżeniem zmian waloryzacyjnych przewidzianych w ust. 4) w przypadku zaistnienia okoliczności lub 

zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, na które Strony nie miały wpływu; 



   
 

 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszt wykonania 

zamówienia tj. zmiany w zakresie: wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 nr 16, poz. 1679 z późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne; 

5) konieczności zwiększenia/zmniejszenia prognozowanej liczby rekrutowanych osób w związku ze 
zwiększeniem/zmniejszeniem zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie potencjału osobowego, z 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w sposób przewidziany w istotnych 

postanowieniach umowy, a wartość umowy nie zostanie zwiększona; 

6) zmiany, o których mowa w ust. 4 wymagają wniosku Wykonawcy i obowiązują od dnia podpisania aneksu 
do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

1) W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale X–XI SIWZ, zawierają 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji /Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm./, Wykonawca winien w sposób niebudzący 

wątpliwości do upływu terminu składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w 

osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofercie. 

2) W przypadku zastrzeżenia w ofercie części informacji/dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnych wyjaśnień w następującym zakresie: 

a) jaki krąg osób/podmiotów w ramach struktury organizacyjnej Wykonawcy ma dostęp do 

informacji/dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa? 

W przypadku gdy krąg osób posiadających dostęp do zastrzeżonych informacji/dokumentów został 
ograniczony do grona osób, które mają dostęp do tych materiałów, to czy osoby te zostały pisemnie 

zobowiązane do zachowania w poufności tych informacji (umowa, pisemne zobowiązanie, procedury) oraz 
czy to zobowiązanie/procedury przewiduje sankcję za niedochowanie poufności. W przypadku istnienia 

zobowiązania lub stosownych procedur należy wykazać ich istnienie za pośrednictwem stosownych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających fakt zawarcia zobowiązania/wdrożenia procedur; 

b) w jaki sposób są zabezpieczone przed ujawnieniem informacje/dokumenty w miejscu ich przechowywania 

przez Wykonawcę? Czy są one przechowywane w miejscach o ograniczonym dostępie? Jeżeli tak, należy 

wskazać wszystkie podjęte środki ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem; 

c) czy zastrzeżone informacje/dokumenty są/były upubliczniane przez Wykonawcę w przeszłości za 
pośrednictwem stron internetowych, folderów i innych nośników informacji? 

d) czy zastrzeżone informacje/dokumenty były uzyskane w wyniku uczestnictwa w jawnych publicznych 

postępowaniach finansowanych ze środków publicznych, w tym postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego? 

e) w przypadku realizacji zamówienia przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia/ z 

udziałem osób trzecich, informacje w zakresie określonym w pkt 1–4) należy odnieść również do tych 
podmiotów; 

3) W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wyczerpujących wyjaśnień w ww. zakresie lub z przedłożonych 

wyjaśnień nie będzie wynikało, że zastrzeżone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm./ 

Zamawiający może wezwać do dalszych wyjaśnień, czy przedłożone informacje/dokumenty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 



   
 

 

POLSKA 

VI.4.2)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy z 29.1.2004 Prawo 
zamówień publicznych. 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

POLSKA 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

5.2.2016 

 


