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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74329-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Zapewnianie usług personelu
2016/S 045-074329
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki
00-695 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223907401
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Faks: +48 222013408
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ncbr.gov.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: nauka i rozwój

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
Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy
tymczasowej.

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
Kod NUTS PL127

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usług przez Wykonawcę polegających na skierowaniu, w miarę zapotrzebowania zgłaszanego
przez Zamawiającego, pracowników tymczasowych zatrudnionych przez Wykonawcę. Pracownicy będą
wykonywać pracę tymczasową na rzecz Zamawiającego w wymiarze 8 godzin dziennie.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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79610000
II.1.6)

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

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 100 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki. Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki: Uzasadnienie prawne: Zastosowano tryb zamówienie z wolnej ręki na podstawie
przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3
lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone
w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: 50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na
podstawie przetargu nieograniczonego nr 46/13/PN pn. Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej
polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej ogłoszonego w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2013/S 214-372452 z 5.11.2013 przewidział możliwość
udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego Łączna
wartość zamówienia (nr 46/13/PN) została ustalona na kwotę 12 300 000 PLN w tym wartość zamówień
uzupełniających 4 100 000 PLN. Potrzeba kontynuowania usługi kierowania pracowników tymczasowych.

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
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IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
25/15/WR

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 214-372452 z dnia 5.11.2013
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.8.2015
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
FALLWORK Sp. z o.o.
ul. Janusza Zeylanda 6/5
60-808 Poznań
POLSKA
E-mail: Kontakt@fallwork.pl
Tel.: +48 616627500
Adres internetowy: http://www.fallwork.pl/
Faks: +48 616627501

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 100 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 100 000 PLN

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne:
Zastosowano tryb zamówienie z wolnej ręki na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zgodnie z którym zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie
więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Uzasadnienie faktyczne:
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50 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego na podstawie przetargu nieograniczonego nr 46/13/PN
pn. Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania
pracy tymczasowej ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2013/
S 214-372452 z 5.11.2013 przewidział możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż
50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,
jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego Łączna wartość zamówienia (nr 46/13/PN) została ustalona
na kwotę 12 300 000 PLN w tym wartość zamówień uzupełniających 4 100 000 PLN. Potrzeba kontynuowania
usługi kierowania pracowników tymczasowych.
VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

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

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W zakresie spraw dotyczących składania odwołań
zastosowanie mają przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2164), w szczególności w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.3.2016
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