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Warszawa, dnia 15 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 zapytania i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, § 
9 ust. 1 o treści: 
"Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy składa zabezpieczenie należytego jej wykonania w 
postaci.............. w wysokości 4% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy." 
i zastąpienie go zapisem o proponowanym brzmieniu: 
"Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy składa zabezpieczenie należytego jej wykonania w 
postaci.............. w wysokości 2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy." ? 
Uzasadnienie wnioskowanej zmiany: Wnioskodawca uważa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 4 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy za zbyt wysokie w stosunku do możliwości 
określenia faktycznych terminów oraz wysokości wpływów środków od Zleceniodawcy do Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy. 
Ponadto Wnioskodawca uzasadnia ww. propozycję możliwością przeznaczenia odblokowanej części środków 
własnych na pokrycie wstępnych kosztów realizacji zamówień od Zamawiającego 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść SIWZ oraz wzoru umowy w zakresie 
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy składa zabezpieczenie należytego jej wykonania w 
postaci.............. w wysokości 2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 
§ 3 ust. 2 w brzmieniu: 
"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. " 
i zastąpienie go zapisem o proponowanym brzmieniu: 
„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 ma zastosowanie procedura gwarancyjna opisana w 
załączniku nr 1 do umowy.“ ? 
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Odpowiedź Zamawiającego 

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

3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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. 

 

 

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. 

 


