Nr sprawy: 1/2019

Jachranka, 20.08.2019 r.

POPRAWIENIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwana „Ustawą”,
na: „Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na rzecz Centrum Badań i Edukacji
Statystycznej GUS w Jachrance”, znak sprawy: 1/2019, dalej zwane „Postępowaniem”,
prowadzonym przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, z siedzibą: Jachranka 81,
05-140 Serock, dalej zwanym „Zamawiającym”, nr sprawy: 1/2019, dalej zwane
„Postępowaniem”,

Zgodnie z art. 38 ust. 1a w zw. z art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną „SIWZ”, polegającą na poprawieniu
oczywistej omyłki pisarskiej.

Pytanie: bardzo proszę o wyjaśnienie jaki okres będzie brany pod uwagę w temacie
wykonanych/wykonywanych usług, gdyż:
1. W SIWZ &7 pkt. 3 – wskazano okres 3 lat;
2. A w załączniku nr 6 do SIWZ nr 1/2019 – wskazano okres 5 lat.

Odpowiedź: zgodnie z treścią pkt III. 1.3 ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr 5859-N-2019 z dnia 14.08.2019 r. oraz zgodnie z zapisami w §6 ust. 4
pkt 2 SIWZ, warunek udziału w Postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
brzmi:
„(…) Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował
lub realizuje należycie co najmniej jedno zamówienie, którego 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 2018 r., poz. 594 ze zm.), o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero
groszy), a ponadto polega, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, albo polegało na
kierowaniu co najmniej 30 (trzydziestu) pracowników tymczasowych, w okresie obowiązywania
umowy, do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.”.

Zgodnie z zapisami §7 ust. 3 pkt 3 SIWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2
Ustawy, zobowiązany jest złożyć:
„Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (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 określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (…).Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik
nr 6 do SIWZ. ”.
W związku z powyższym Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w Załączniku nr 6 do
SIWZ – Wykaz usług, polegającą na:
jest:
„oświadczam / my*, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem /wykonaliśmy*
lub wykonuję / wykonujemy* należycie co najmniej jedno zamówienie, którego 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 2018 r., poz. 594 ze zm.),
o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych zero groszy), a ponadto polega, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, albo
polegało na kierowaniu co najmniej 30 (trzydziestu) pracowników tymczasowych, w okresie
obowiązywania umowy, do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.”,
powinno być:
„oświadczam / my*, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem /wykonaliśmy*
lub wykonuję / wykonujemy* należycie co najmniej jedno zamówienie, którego 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 2018 r., poz. 594 ze zm.),
o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych zero groszy), a ponadto polega, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, albo
polegało na kierowaniu co najmniej 30 (trzydziestu) pracowników tymczasowych, w okresie
obowiązywania umowy, do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.”.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, w związku
z czym nie zachodzi konieczności wydłużenia terminu składania ofert.
Zmiany zostają ujęte w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz usług – który zostaje zamieszczony na
stronie internetowej Zamawiającego.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

