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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
Jachranka 81
Jachranka
05-140
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Wójcik
Tel.:  +48 602423250
E-mail: biuro@pw-kancelaria.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cbies.stat.gov.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://cbies.stat.gov.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja gospodarki budżetowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS IV
Numer referencyjny: 4/2017

II.1.2) Główny kod CPV
79610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kierowanie na podstawie umowy prawa cywilnego, osób niebędących
pracownikami Wykonawcy do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego, na zasadach
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

mailto:biuro@pw-kancelaria.pl
http://cbies.stat.gov.pl/
http://cbies.stat.gov.pl/zamowienia
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Zamówienie nie obejmuje prowadzenia rekrutacji osób kierowanych do pracy, która to pozostaje po stronie
Zamawiającego. Dane osób zrekrutowanych do zatrudnienia będą przekazywane Wykonawcy przez
Zamawiającego po wyłonieniu odpowiednich kandydatów
Zamawiający planuje zatrudnienie maksymalnie 654 osób jednak nie mniej niż 400 Zatrudnienie odbywać
się będzie najwyżej do wyczerpania kwoty jaką zamawiający przeznaczył na pokrycie wszelkich kosztów
zatrudnienia tych osób tj. 1 800 000,00 zł. Powyższa kwota nie obejmuje wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie
wynagrodzenia oraz wszelkie inne koszty zatrudnienia osób kierowanych do pracy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren całej Polski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kierowanie na podstawie umowy prawa cywilnego, osób niebędących
pracownikami Wykonawcy do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego, na zasadach
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamówienie nie obejmuje prowadzenia rekrutacji osób kierowanych do pracy, która to pozostaje po stronie
Zamawiającego. Dane osób zrekrutowanych do zatrudnienia będą przekazywane Wykonawcy przez
Zamawiającego po wyłonieniu odpowiednich kandydatów
Zamawiający planuje zatrudnienie maksymalnie 654 osób jednak nie mniej niż 400 Zatrudnienie odbywać
się będzie najwyżej do wyczerpania kwoty jaką zamawiający przeznaczył na pokrycie wszelkich kosztów
zatrudnienia tych osób tj. 1 800 000,00 zł. Powyższa kwota nie obejmuje wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie
wynagrodzenia oraz wszelkie inne koszty zatrudnienia osób kierowanych do pracy..
Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje
zlecenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegające na powtórzeniu
podobnych usług do objętych niniejszym zamówieniem, których zakres nie będzie przekraczał dodatkowego
skierowania do pracy maksymalnie 900 osób, których łączne wynagrodzenie nie przekroczy kwoty 600 000
zł . Przewiduje się, że łączny czas pracy tych osób zamknie się w 900 osobo-miesiącach, niemniej jednak
wartość ta może ulec zmianie zarówno in plus jak i in minus, z zachowaniem wskazanego górnego pułapu
wynagrodzeń. Zamówienie może zostać udzielone na warunkach zbliżonych do warunków określonych w
niniejszym zamówieniu a jego udzielenie uzależnione jest od bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość zdalnego, za pomocą narzędzia elektronicznego bieżącego
monitorowania przez zamawiającego informacji co najmniej o liczbie aktualnie zatrudnionych osób i stopniu
wykorzystania budżetu na ich / Waga: 1
Cena - Waga: 99

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2017
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wskazana w pkt II 2.7 data rozpoczęcia realizacji zamówienia ma jedynie charakter orientacyjny.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się jedynie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy pzp oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zamawiający bedzie żądał złożenia, w trybie art. 26 ust. 1
ustawy Pzp:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa każdy z nich.
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia oświadczenie to składa każdy z nich. (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PzP)
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
oświadczenie to składa każdy z nich. (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp)
- wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń,
o których mowa pkt a) – c) SIWZ.
Ponadto Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
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prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z nich. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity
Dokument Zamówienia w zakresie określonym w § 8 SIWZ
Informacje dotyczące udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy mają siedzibę oraz miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz informacje dotyczące przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów zawarte
są w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
są wpisani do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu
ubiegającego się o wpis, uprawniający do świadczenia usług pracy tymczasowej, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. , poz. 1065 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi
spełniać́ ten z Wykonawców, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają
posiadania wskazanych uprawnień.
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku zamawiający żąda od Wykonawcy ubiegającego się o
udzielenie zamówienia wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwoma zamówieniami, których
przedmiotem było skierowanie do pracy pracowników tymczasowych na zasadach określonych w ustawie z
dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz.U. z 2016 r., poz. 360 ze zm. (pod pojęciem
pracownika tymczasowego Zamawiający rozumie zarówno osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę jak
i w oparciu o umowy prawa cywilnego) o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 1 000  000 zł brutto (a jeżeli
wartość umowy była wyrażona w walucie obcej - równowartości tej kwoty liczonej wg. średniego kursu NBP
z dnia podpisania umowy) a ponadto każda z nich polega w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
albo polegała na kierowaniu co najmniej 150 pracowników tymczasowych, w okresie jej obowiązywania, do
wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający będzie żądał przedstawienia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
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lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
b) certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wydanego przez
Marszałka Województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego sié o wpis, zgodnie z art. 18i ust.
1 pkt 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1065 z późn. zm.). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity
Dokument Zamówienia w zakresie określonym w § 8 SIWZ

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł zł (słownie: trzydzieści tysięcy) przed
upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 85 1020 1026 0000 1502 0191 8689
z dopiskiem <Agencja pracy przetarg>
Szczegółowe informacje w SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
siedziba Zamawiającego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
każdy zainteresowany

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł zł (słownie: trzydzieści tysięcy) przed
upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy
Pzp.
1)Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017
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