Warszawa, dnia 06.10.2022 r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1
Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług rekrutacyjnych w okresie 24 miesięcy (2 części)” COI-ZAK.262.33.2022
1. Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień SWZ:
Pytanie 1
W związku z postępowaniem zakupowym, w którym bierzemy udział chciałam dopytać
o zabezpieczenie oferty wadium.
Jako (Wykonawca) posiadamy polisę ubezpieczeniową na kwotę 500 000 PLN, którą załączam do
maila.
Czy będzie ona dla Państwa wystarczającym zabezpieczeniem oferty? Oczywiście zostałaby ona
przedłużona na okres całej współpracy.?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający niniejszym wyjaśnia, że wymagania dotyczące zabezpieczenia oferty wadium, formy oraz
trybu jego wniesienia zawierają się w Rozdziale I SWZ w punkcie 11 pod nazwą Wymagania dotyczące
wadium. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający nie ocenia przesłanych przez
Wykonawców dokumentów.
Pytanie 2
Rozdział IV oferta, str 4
W sekcji:
1.
Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):
1)
…………………………………………….
2)
…………………………………………….[1]
Pytanie: jakie załączniki mamy tu przedstawić ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający niniejszym wyjaśnia, że w wykazie należy ująć wszystkie dołączone do oferty załączniki
wymagane w SWZ (np. pełnomocnictwo, wadium).

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający niniejszym wyjaśnia, że Załącznik nr 2 do Formularza oferty należy dołączyć w przypadku
gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających
zasoby. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie polegał na zdolnościach technicznych lub
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Pytanie 3
W sekcji ponizej: Pytanie (czy jezeli nie mamy innych podmiotow wykonujacych uslugę, to musimy
wypelniac ten dokument?)
Załącznik nr 2 do Formularza oferty
COI-ZAK.262.33.2022 – wzór zobowiązania (o ile dotyczy)
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA
POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

zawodowych podmiotów udostępniających zasoby tj. gdy samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt 7.2. SWZ, nie składa przedmiotowego załącznika wraz
z ofertą.
Pytanie 4
Poświadczenia z urzędu skarbowego, z zus – czy maja być oddzielnie dołączone do systemu czy mamy
je dać w późniejszym terminie ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający niniejszym wyjaśnia, że wymagania dotyczące podmiotowych środków dowodowych,
formy oraz terminu ich dostarczenia określa pkt 10 Rozdziału I SWZ pod nazwą „Podmiotowe środki
dowodowe”.
Pytanie 5
KRS gdzie my mamy go załączyć ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na niniejsze pytanie znajduje się w ramach odpowiedzi na
pytanie nr 4 powyżej.
2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał
następujących zmian Rozdziału III SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy:
1) w § 132 Rozdziału III SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Kwota, o którą należy zmienić wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za pozostały do
wykorzystania okres świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy, zostanie obliczona wg
następującego wzoru:






Kwota netto = (W1 – W2) x 100% x wynagrodzenie netto*
W1 – wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia
lub z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników GUS odbywa się
z opóźnieniem) wskaźnik z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
W2 – wskaźnik z miesiąca, w którym zawarta była Umowa, albo jeżeli Umowa została zawarta
po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - miesiąc, w którym odbyło się
otwarcie ofert.
* jednostkowe wartości wynagrodzenia Wykonawcy za usługę rekrutacyjną na danym
stanowisku, wskazane odpowiednio w pkt 5.3. Oferty Wykonawcy w Tabeli w kolumnie 6.”;

2) w § 132 Rozdziału III SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy, po ust. 8 dodaje się ust. 8a
w brzmieniu:
„8a. Zmienione jednostkowe wartości wynagrodzenia netto będzie wykorzystywane do rozliczenia
pomiędzy Stronami Umowy wyłącznie w zakresie Zleceń złożonych przez Zamawiającego
począwszy od miesiąca, w którym Wykonawca złożył wniosek o zmianę wynagrodzenia do
zakończenia okresu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.”.

Strona | 2

Norbert Karmowski
Dyrektor Departamentu Prawnego
/-/

