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ZATWIERDZAM
Kierownik Zamawiającego
Magdalena Zielińska

Warszawa, dnia 08.11.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających
na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami)
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
adres:
NARODOWE CENTRUM

Osoba upoważniona do kontaktów :

BADAŃ I ROZWOJU

Bartosz Dziadecki

w WARSZAWIE

przetargi@ncbr.gov.pl

ul. Nowogrodzka 47a; 00-695 Warszawa

fax: +48 22 201 34 08

www.ncbr.gov.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej
polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej.
3.2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu
koszów udziału w postępowaniu.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3.8. Wzór umowy określony został w Załączniku Nr 8 do SIWZ.
3.9. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79.61.00.00-3 zapewnianie usług personelu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
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Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy albo do czasu
wyczerpania środków przewidzianych na realizację umowy, w zależności od tego które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, co potwierdzą przez złożenie:
5.1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp (pkt 6.1.2. SIWZ),
5.1.2. oświadczenia

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 6.1.3.
SIWZ),
5.1.3. dokumentów wymaganych w pkt 6.1.4. - 6.1.12. SIWZ, spełniających wymogi
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.
231), zwanego dalej Rozporządzeniem.
5.2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania), Wykonawcy winni wykazać, że są wpisani do rejestru
podmiotów

prowadzących

agencje

zatrudnienia,

wydanego

przez

Marszałka

województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009r.
w sprawie agencji zatrudnienia ( Dz. U. Nr 17, poz. 91). Na potwierdzenie spełnienia
ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz
dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.12. SIWZ. W przypadku oferty składanej przez
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Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia wystarczy, że
warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden z nich.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

5.3. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (posiadanie wiedzy
i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji
zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania\wykonywania, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednej usługi, która spełnia łącznie
następujące kryteria:
5.3.1 obejmowała swoim zakresem kierowanie co najmniej 30 pracowników tymczasowych
do wykonywania pracy u pracodawców użytkowników, z zastrzeżeniem, iż co
najmniej 20

pracowników

wykonywało pracę tymczasową u pracodawców

użytkowników nie krócej niż przez 6 miesięcy i w zakresie zadań zbliżonych do
potrzeb Zamawiającego, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. IV.1 (co
najmniej profil jednego stanowiska)
5.3.2 realizowanej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
5.3.3 o wartość wykonanej usługi co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli
wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej – Zamawiający w celu
wyliczenia równowartości tej kwoty w złotych zastosuje średni kurs NBP na dzień
wszczęcia postępowania ),
5.3.4 była świadczona zgodnie z polskimi przepisami prawa pracy
Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub/i
wykonywaną przy czym:
 pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną)
 pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji
(usługę aktualnie wykonywaną) i wykazać, że jej już zrealizowana część spełnia
wymagania ustalone w pkt. 5.3.1-5.3.4.
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Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu osiągnięcia
wartości minimalnej.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.10. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty
określone w pkt 6.2. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenia zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.3. SIWZ spełni
jeden z nich.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.4.

W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) - Zamawiający uzna ww. warunek za
spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, będą dysponować:
5.4.1.

co najmniej 2 osobami posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie w
prowadzeniu

obsługi

kadrowo-płacowej

pracowników/pracowników

tymczasowych (przygotowywanie umów o pracę, naliczanie

wynagrodzeń,

rozliczanie zwolnień lekarskich, rozliczanie czasu pracy)
5.4.2.

co najmniej 2 osobami posiadającymi wyższe wykształcenie oraz minimum 2letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu rekrutacji

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione
w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokument, o którym mowa w pkt. 6.1.11. SIWZ.
Zamawiający dopuszcza aby ta sama osoba spełniała warunki opisane w pkt 5.4.1. i 5.4.2.
SIWZ, czyli np. Wykonawca może wykazać dwie osoby, które jednocześnie będą spełniały
warunki z pkt 5.4.1. i 5.4.2. SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz
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oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokumenty określone w pkt. 6.3. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt. 5.4. SIWZ spełni jeden z nich lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu
następujące dokumenty:
6.1.1. Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku niekorzystania
z ww. druku, oferta musi zawierać wszelkie zobowiązania Wykonawcy
dotyczące realizacji zamówienia (w szczególności odnoszące się do ceny, okresu
realizacji, warunków płatności, akceptacji Wzoru umowy, określenia części
zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcy).
6.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, w tym warunku opisanego w pkt 5.2., 5.3.
oraz 5.4. SIWZ (wypełnione i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk)
stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
6.1.3. Oświadczenie

o

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wypełnione
i podpisane) – do wykorzystania wzór (druk) stanowiący Załącznik Nr 4 do
SIWZ.
6.1.4. Aktualny1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
1

Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim
potwierdzone, ważny na dzień wyznaczony jako termin składania ofert.
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w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.5. Aktualne1 zaświadczenie(-a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6.1.6. Aktualne1 zaświadczenie(-a) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

lub

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i

społeczne, lub

potwierdzenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
6.1.7. Aktualną(-e)1

informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną(-e) nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.1.8. Aktualną(-e)1 informację(-e) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 uPzp, wystawioną(-e) nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 uPzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń 7
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zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.1.9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6.1.10. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, z podaniem wartości, przedmiotu usług, terminu usług, nazwy
podmiotu na rzecz, którego była / jest świadczona usługa wraz z dowodami
(np. referencje, rekomendacje) potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6.1.11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania

tymi

osobami.

Do

ewentualnego

wykorzystania

przy

sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 7 do SIWZ.
6.1.12. Certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję
zatrudnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie agencji zatrudnienia z dnia 26.01.2009r. ( Dz. U. Nr 17, poz. 91).
6.1.13. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną
w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez
pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże
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pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki
cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być
podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie
z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników
spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której
wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie
umowy konsorcjum.
6.1.14. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do grupy kapitałowej1, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, winni oni przedłożyć listę podmiotów należących do
tej

samej

grupy

kapitałowej

albo

oświadczenie

(informację)

o braku przynależności do grupy kapitałowej (do ewentualnego wykorzystania
służy wzór oświadczenia w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp,
stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ).
6.2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, dodatkowo winni oni
przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu
do udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy
wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.10. SIWZ
dotyczące tego podmiotu.
Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę
1
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6.3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
dodatkowo winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować
zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia np. pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy osoby(-ób)
posiadającej(-ych) niezbędne kwalifikacje określone w pkt. 5.4. SIWZ
6.4. W przypadku, gdy Zamawiający przedłuży termin składania ofert na warunkach
dopuszczonych uPzp, aktualność dokumentów wymaganych w pkt 6.1.4.- 6.1.9. SIWZ
oraz aktualność wykonanych/wykonywanych usług wpisywanych do wykazu, o którym
mowa w pkt 6.1.10. SIWZ, będzie oceniana za każdym razem w stosunku do nowego
terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
6.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika (pkt 6.1.13. SIWZ). Dokumenty wymienione w pkt 6.1.4.6.1.9. SIWZ powinny dotyczyć każdego z Wykonawców. Oświadczenie, o którym
mowa w pkt 6.1.2. i 6.1.3. SIWZ może zostać skutecznie złożone albo przez każdego
z Wykonawców indywidualnie, albo przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika
Wykonawców o ile z jego treści wynika, że zostało złożone w imieniu każdego
z Wykonawców. Dopuszczalne jest także złożenie kopii oświadczenia przez
poszczególnych Wykonawców, podpisanej również przez pełnomocnika. Z uwagi na
oryginalny (pisemny) podpis pełnomocnika, Zamawiający będzie traktował takie
oświadczenie na prawach oryginału, pod warunkiem, że z treści dokumentu nie będzie
wynikało, iż podpis pełnomocnika został złożony w celu potwierdzenia za zgodność
z oryginałem. Forma wymaganych dokumentów uregulowana jest w pkt 10.5. SIWZ.
6.6.Wykonawca prowadzący działalność w formie spółki jawnej przedkłada dokument
właściwego naczelnika urzędu skarbowego (pkt 6.1.5. SIWZ) odnoszący się do samej
spółki, a nie jej wspólników.
6.7.Wykonawca

mający

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio do przepisów Rozporządzenia, zamiast
dokumentów wymienionych w pkt 6.1.4.-6.1.6. i 6.1.9. SIWZ składa dokument lub
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dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6.8.Dokument, o którym mowa w pkt 6.7. a) i c) SIWZ powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w pkt 6.7. b) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 6.1.7. i 6.1.8.
SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 uPzp. Dokument ten powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.10.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 6.7. oraz 6.9. SIWZ, Wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być sporządzone
z zachowaniem terminów jak dla ww. dokumentów.
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7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdzić fakt jej otrzymania. Zamawiający preferuje komunikację za pomocą
poczty elektronicznej od komunikacji przy użyciu faksu. Przy komunikowaniu się
przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest wysyłanie podpisanych zgodnie z
10.6. SIWZ skanów pism.
7.2. Wykonawca może na piśmie, faksem lub w formie elektronicznej zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie
udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert - pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
w/w wniosków.
7.3. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer
/+48

22/

20-13-408

lub

za

pomocą

poczty

elektronicznej

na

adres:

przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
7.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej Zamawiającego.
7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
7.6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
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7.7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną
informację na stronie internetowej Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł

8.1.

(słownie dziesięć tysięcy zł).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.

1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

8.3.

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001
z zaznaczeniem „Wadium – praca tymczasowa”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem
wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium
lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty.
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W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga

8.4.

złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
Dokument wadialny, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ, powinien zawierać informacje

8.5.

o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 8.1. SIWZ, stanowiącą
zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na
świadczenie

usług

przez

Agencję

Pracy

Tymczasowej

polegających

na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej, ważny przez okres związania
ofertą, określony w niniejszej SIWZ, oraz zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do
wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych
w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.
Dokument wadialny, o którym mowa w pkt 8.4. SIWZ, należy złożyć w oddzielnym,

8.6.

zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu
wskazanym w pkt 12. SIWZ. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny
należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ, z dopiskiem:
wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty.
8.7.

Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

8.8.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze

8.9.

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10. SIWZ
oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
8.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub/i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem art. 46
ust. 5 ustawy Pzp.
8.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
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8.12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.14. Zasady wnoszenia wadium dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz
wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
8.15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie
lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub
w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85
ust. 2 ustawy Pzp).
9.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
10.2. Ofertę, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w związku
z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
15
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z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także
wykaz usług i osób zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.
10.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego Formularza ofertowego
(Załącznik Nr 2), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty
odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych
druków (Załącznik Nr 3, 4, 5, 6 oraz 7 do SIWZ), treść składanych oświadczeń oraz
wykazu

usług

i

osób

powinna

potwierdzać

spełnianie

warunków

udziału

obowiązujących w niniejszym postępowaniu.
10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 14 SIWZ.
10.5. Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, zobowiązania podmiotu, o których mowa
w których mowa w pkt 6.2. i 6.3. SIWZ oraz lista podmiotów, o której mowa z pkt
6.1.14.

SIWZ

muszą

być

złożone

w formie

oryginału.

Forma

dokumentu

pełnomocnictwa uregulowana jest w punkcie 6.1.13. SIWZ. Pozostałe dokumenty
spośród wymienionych w pkt 6 SIWZ mogą być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 10.7. SIWZ.
10.6. Formularz ofertowy, oświadczenia określone w pkt 6.1.2 i 6.1.3. SIWZ, wykaz usług i
osób, a także lista podmiotów, o której mowa z pkt 6.1.14. SIWZ muszą być podpisane
przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z
formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne
pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.1.13. SIWZ.
10.7. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.1.13. SIWZ. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
16
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wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za
zgodność z oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentacji Wykonawcy. Powyższe nie odnosi się do
poświadczeń notarialnych.
10.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
10.9. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
Uwaga
Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie,
że zastrzeżona informacja ma wtedy charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
spełnia łącznie trzy warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub
posiada wartość gospodarczą,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub
osobom, które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej
posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą
tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym
osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje
powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie
dowiedzieć.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
10.9.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp,
10.9.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów.

11. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób
zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu składania ofert. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na świadczenie usług przez
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Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy
tymczasowej” nr sprawy 46/13/PN oraz
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.11.2013 r. GODZ. 13:30”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za
pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy
kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający przyporządkowanie
oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub numerem postępowania.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2013 r. o godz. 12:30. Oferty otrzymane
przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 14.11.2013 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 237 piętro 2.
12.3. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.4. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia
Zamawiającego pisemnie.
12.5. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem
składania ofert), zgodnie z opisem podanym w pkt. 11 oznaczając dodatkowo:
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
12.6. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
12.7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp).

13. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
13.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
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13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
informacje dotyczące ceny oraz inne informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
13.4. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
13.5. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryterium oceny ofert określonym w punkcie 16 niniejszej SIWZ.
13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę
punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie porównywał Cenę
jednostkową brutto za obsługę jednego PT miesięcznie.
14.2. Cena oferty brutto, jest ceną obejmującą wszystkie koszty za obsługę jednego PT
miesięcznie (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
14.3. Cena oferty oraz wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
14.4. Cena nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy. Zamianie nie podlega
również cena jednostkowa.
14.5. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
14.6. W przypadku, gdy cena oferty podana cyfrowo nie będzie odpowiadać cenie podanej
słownie, Zamawiający przyjmie za cenę prawidłową cenę podaną słownie.

15.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ
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15.1. W

związku

z

wykonaniem

umowy

w

sprawie

zamówienia

publicznego

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń
z Wykonawcą w walutach obcych.
15.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
16.1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, oraz
odpowiadające im wagi są następujące:
- Cena

75 %

- Doświadczenie wykonawcy

25 %

16.2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia
punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, z zastrzeżeniem
pkt. 13.6. SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena + Punkty za doświadczenie
Wykonawcy
16.3. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane każdej z ofert wg wzoru:

Cena brutto oferty najtanszej
× 75 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej
Punkty w kryterium ,,cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
16.4. Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 75 punktów
16.5. Punkty za kryterium doświadczenie Wykonawcy - 25% zostaną przyznane w
następujący sposób:
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Wykonawca, winien wykazać w Załączniku Nr 9 do SIWZ usługi realizowane w ciągu
ostatnich 3 lat, które służyć będą do wyliczenia punktów za niniejsze kryterium,
spełniających poniższe założenia:
Obejmujące współpracę z danym pracodawcą użytkownikiem w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert. Jako jedną usługę Zamawiający będzie traktował
również kontynuacje współpracy z danym pracodawcą użytkownikiem z zastrzeżeniem, iż:
- 1 pracownik tymczasowy może zostać wykazany tylko raz bez względu na liczbę
podpisanych umów, chyba że należy do innego typu pracownika profilem

(zbliżony

profilem do A, B, D, E, G opisanych w pkt IV Załącznika Nr 1 do SIWZ).
- umowy zawierane z pracownikami tymczasowymi trwają minimum 3 miesiące.
Zamawiający będzie przyznawał małe punkty w ramach danej usługi, za każdego
pracownika pełniącego funkcje, o których mowa w pkt IV 1. Załącznika nr 1 do SIWZ,
według poniższego wzoru:

Gdzie
·
Lp - liczba małych punktów dla oferty
·
Ck - Wartość badana dla oferty (Ilość kontraktów, Typ pracowników:
zbliżony profilem do A, B, D, E, G)
·

MAXCk - maksymalna wartość badanej cechy we wszystkich ofertach

·

Wck - Maksymalna liczba małych punktów dla badanej cechy
Wck - Maksymalna liczba małych punktów dla badanej cechy

Kontrakt
Maksymalna
liczba
punktów

10

A

Badana cecha
Typ pracownika
B
D

E

G

Maksymalna
suma punktów

10

10

10

30

100

30
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16.6. Wykonawca za kryterium doświadczenie Wykonawcy może uzyskać maksymalnie
25 punktów
16.7. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.
16.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
16.7.1. jest niezgodna z ustawą;
16.7.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy
Pzp;
16.7.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
16.7.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
16.7.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
16.7.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
16.7.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
16.7.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
17.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
17.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki
dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd
gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny
błąd rzeczowy np.: 31 kwietnia 2010 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną
liczbą i słownie.
17.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach,
np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania,
odejmowania, mnożenia i dzielenia;
17.1.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
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17.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
18.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został
określony w niniejszej SIWZ, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
18.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający powiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
18.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację;
18.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
18.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy. Termin podpisania umowy nie
będzie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.
18.5. Zawarcie umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.4. może nastąpić
w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
złożona tylko jedna oferta (art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp).
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18.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
18.7. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę odrębnym pismem lub drogą mailową.
18.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
18.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18.10. Strony ustalą sposób przekazania po podpisaniu Umowy dokumentacji wymaganej od
Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
18.11. Strony ustalą liczbę egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona Umowa.
18.12. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
19. WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. ISTOTNE

DLA

STRON

POSTANOWIENIA,

KTÓRE

ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
20.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym
Załącznik Nr 8 SIWZ.
20.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych
we wzorze umowy.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 130 000 euro.

22. INNE INFORMACJE
22.1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca
ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje
dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że
Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
22.2.

Nie przewiduje się:
22.2.1.

zawarcia umowy ramowej;

22.2.2.

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

22.2.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
23. POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE
JAWNOŚCI
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PROTOKOŁU

23.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, z tym
że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
23.2. Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad:
23.2.1. udostępnienie zainteresowanym w/w dokumentów będzie możliwe po złożeniu
wniosku, w którym należy podać informację o żądanym zakresie i formie
udostępnienia dokumentów (forma pisemna lub faks lub mail);
23.2.2. Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów;
23.2.3. udostępnienie

dokumentów

może

odbywać

się

tylko

w

siedzibie

Zamawiającego w godzinach urzędowania.
23.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Wykaz Załączników do niniejszego SIWZ:
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1. Załącznik Nr 1 –Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
5. Załącznik Nr 5 – Oświadczenie w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d uPzp
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz należycie wykonanych usług
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz Osób
8. Załącznik Nr 8 – Wzór umowy
9. Załącznik Nr 9 – Wykaz usług do wyliczenia punktów w kryterium Doświadczenie
Wykonawcy.
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Załącznik Nr 1do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kierowanie zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników
tymczasowych (dalej PT) do Zamawiającego, w celu wykonania pracy tymczasowej na
rzecz Zamawiającego.
2. Zakładana liczba PT to 50 osób w okresie trwania umowy.
3. Określona liczba PT stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do powierzenia
wykonywania zadań minimum 10 PT zatrudnionym przez Wykonawcę.
4. Zmiana zakładanej liczby PT nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla
Zamawiającego.
5. Rekrutację pracowników będzie przeprowadzał Wykonawca lub Zamawiający na
zasadach opisanych w pkt V Opisu przedmiotu zamówienia – Rekrutacja pracowników, z
zastrzeżeniem, że Zamawiający, co do zasady (zakładane 80% przypadków), zamierza
samodzielnie rekrutować PT i przekazywać Wykonawcy listę osób w celu ich
zatrudnienia przez Wykonawcę, a następnie skierowania do wykonywania pracy
tymczasowej na rzecz Zamawiającego.
6. PT będą wykonywać pracę na rzecz Zamawiającego w wymiarze 8 godzin dziennie, nie
więcej niż 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach - od 8:15 do 16:15, w siedzibie Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (dalej NCBR) ul. Nowogrodzka 47a w Warszawie. Na wniosek PT
Zamawiający może wyrazić zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy PT, w tym na
wprowadzenie ruchomego czasu pracy z zastrzeżeniem, że PT powinien rozpoczynać
pracę pomiędzy 6:30 a 10:00 rano i kończyć po przepracowaniu 8 godzin (co wynika z
Regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego).
7. Rozliczenie czasu pracy PT będzie następowało w zakresie i na zasadach obowiązujących
pracowników Zamawiającego.

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zatrudnienie PT, po rekrutacji przeprowadzonej przez Wykonawcę lub
Zamawiającego, po akceptacji kandydatur PT przez Zamawiającego i zawarcie z
nimi umów o pracę na okres wskazany przez Zamawiającego;
b) przeprowadzenie na własny koszt niezbędnych do wykonywania pracy badań
lekarskich PT;
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2.

c) podpisanie Uzgodnienia (załącznik nr 3 do Umowy);
d) założenie i prowadzenie teczki osobowej oraz jej przechowywanie, w sposób
określony w odrębnych przepisach;
e) samodzielna i sprawna obsługa stosunku pracy PT, w szczególności dotycząca
bezpośredniego, bez angażowania Zamawiającego, kontaktowania się z PT w
celach m.in. uzupełnienia dokumentów, korekty czy odbioru wymaganej
dokumentacji, skierowań, wniosków urlopowych, wyjaśnień w zakresie rozliczeń
czasu pracy;
f) wypłacanie PT wynagrodzenia za pracę wykonywaną na rzecz Zamawiającego –
na warunkach określonych w umowie o pracę zawartej pomiędzy PT a
Wykonawcą – w okresach miesięcznych, nie później niż do 28-go każdego
miesiąca; informowanie Zamawiającego o każdorazowej zmianie stażu pracy PT,
mającej wpływ na wysokość dodatku za wieloletnią pracę;
g) wystawienie PT dokumentu PIT;
W celu nadzoru nad realizacją umowy oraz bieżących kontaktów z Zamawiającym,
Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora.
III. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

I.

Obowiązki Zamawiającego względem PT:

1. Zamawiający zapozna PT z obowiązującymi w siedzibie NCBR dokumentami,
w szczególności z:
a) Regulaminem pracy;
b) Kodeksem Etycznym NCBR;
c) Polityką bezpieczeństwa;
d) Wewnętrzną Polityką Antymobingową.
2. Pracownik tymczasowy zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami, o których
mowa w pkt. 1, z chwilą przystąpienia do pracy, na dowód czego zobowiązany jest
podpisać stosowne oświadczenie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP dla PT oraz
zapoznania ich z kartami oceny ryzyka zawodowego.
4. Zamawiający wyda PT identyfikator uprawniający do wstępu na teren siedziby NCBR.
Obowiązkiem PT jest jego przechowywanie w warunkach zabezpieczających przed
dostępem osób nieuprawnionych, przed utratą, zgubieniem oraz zdanie identyfikatora z
chwilą zakończenia wykonywania pracy na rzecz NCBR.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności w systemach teleinformatycznych PT
zostaną nadane uprawnienia dostępowe – zgodnie z przyjętą u Zamawiającego procedurą.
6. Zamawiający zapewnia PT w pełni wyposażone stanowisko pracy, umożliwiające
prawidłową realizację obowiązków służbowych.
7. Zamawiający, najpóźniej z chwilą podpisania umowy, wyznaczy koordynatora do
bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz nadzoru nad wykonaniem umowy.
II. Obowiązki Zamawiającego względem Wykonawcy:
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1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania należności względem
Wykonawcy.

IV. KOMPETENCJE I WYNAGRODZENIE PT
1. W ramach usługi zlecane będą zadania obejmujące w szczególności:
a)








pracownik obsługi biurowej:
obsługa recepcji Centrum,
organizacja spotkań,
obsługa kancelarii Centrum,
obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
rejestracja wniosków o płatność,
wsparcie administracyjno-organizacyjne Sekcji/Działów,
sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby NCBR,

b) młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista ds. międzynarodowych:
 opracowywanie materiałów informacyjnych,
 opracowywanie analiz i raportów dotyczących państw z którymi współpracuje lub
planuje współpracować NCBR,
 przygotowywanie materiałów, prezentacji związanych ze współpracą
międzynarodową NCBR,
 pomoc w organizowaniu międzynarodowych spotkań, wyjazdów, szkoleń;
c)












młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista ds. obsługi wniosków
obsługa procesu naborów wniosków składanych w trybie konkursowym,
weryfikacja formalna wniosków,
udział w procesie oceny merytorycznej wniosków składanych w trybie konkursowym,
kontakty z potencjalnymi beneficjentami konkursów,
monitoring umów zawartych z beneficjentami konkursów,
rozpatrywanie protestów od oceny merytorycznej wniosków
weryfikacja dokumentów finansowych pod względem kwalifikowalności kosztów
oraz pod względem rachunkowym,
monitorowanie postępu finansowego realizowanych projektów,
utrzymywanie kontaktów z beneficjentami pod kątem poprawnego rozliczania
wniosków,
obsługa baz danych,
ewaluacja programów i projektów

d) młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista ds. prawnych
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wsparcie prawne,
opiniowanie umów oraz innych dokumentów,
przygotowywanie projektów umów

e) młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista ds. HR
 sporządzanie list płac w zakresie naliczania wynagrodzeń wynikających z umów
cywilno- prawnych,
 obsługa dodatkowych benefitów pracowniczych (ubezpieczenie medyczne, na życie),
 wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego,
 udział w procesach związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników.
f)




młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista ds. zamówień publicznych
przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
przygotowywanie umów,
sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji Przetargowej;

g) młodszy specjalista/specjalista/ starszy specjalista ds. IT
 przeprowadzanie prac modernizacyjnych użytkowanej infrastruktury informatycznej
NCBR,
 przygotowywanie nowych stanowisk komputerowych,
 instalacja oprogramowania na stanowiskach komputerowych,
 nadawanie/ usuwanie uprawnień do systemów-aplikacji;
2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający ma prawo wyznaczyć PT bardziej
szczegółowy zakres wykonywanych zadań, aniżeli wskazany powyżej. Zakres tych
czynności będzie wynikał z bieżących potrzeb Zamawiającego.
3. PT musi posiadać co najmniej następujące kompetencje:
 wykształcenie wyższe, na stanowisko pracownika obsługi biurowej wykształcenie co
najmniej średnie,
 dobrą umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel i MS PowerPoint,
 sumienność, dokładność i rzetelność,
 umiejętność zachowywania w poufności informacji związanych z wykonywanymi
zadaniami,
 samodzielność, odpowiedzialność,
 wysoką etykę zawodową,
 mile widziane doświadczenie w realizacji zadań podobnych do ww. wymienionych;
4. Szczegółowe kompetencje konieczne do wykonywania pracy przez pracownika
tymczasowego zostaną określone przy składaniu zamówienia (załącznik nr 5 do Umowy).
5. Wynagrodzenie miesięczne dla PT wypłacane przez Wykonawcę składa się z
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska u Zamawiającego
oraz dodatku za wieloletnią pracę. Do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie
poprzednio zakończone okresy zatrudnienia.
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6. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Zamawiającego reguluje
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w
sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1222 ze zm.).

V. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
a) OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ:
1. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia
zapotrzebowania w formie elektronicznej przedstawi Zamawiającemu propozycję 3
najlepszych kandydatur PT na dane stanowisko. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach za zgodą Zamawiającego powyższy termin może zostać wydłużony.
2. Przedstawienie kandydatur następuje w formie elektronicznej i zawiera cv i list
motywacyjny kandydata wraz z jego numerem telefonu. Zamawiający zastrzega
możliwość przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami na PT.
3. Zamawiający po przedstawieniu przez Wykonawcę kandydatur zaakceptuje je bądź
zgłosi do nich uwagi w formie elektronicznej.
4. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej przez Wykonawcę
kandydatury Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie sporządzą i podpiszą
Uzgodnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5. W przypadku, w którym Zamawiający zgłosi uwagi do przedstawionych kandydatur,
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kolejne kandydatury, spełniające wymogi
przekazane w zgłoszeniu zapotrzebowania, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
uwag. Co do kolejnych kandydatur zastosowanie ma procedura określona w pkt. 2-4.
6. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku zaprzestania wykonywania pracy przez PT
(z powodu np. rozwiązania umowy o pracę pomiędzy PT a Agencją Pracy Tymczasowej,
niewłaściwego świadczenia pracy) lub negatywnej opinii osoby nadzorującej pracę PT co
do jakości lub terminowości realizowania powierzonych mu obowiązków służbowych,
możliwość wymiany skierowanego do pracy PT na innego PT. Zamawiający przekaże
Wykonawcy informację w tym przedmiocie, ze wskazaniem uzasadnienia podjętej
decyzji.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca w terminie pięciu dni roboczych od
dnia poinformowania go o tym fakcie, przedstawi kandydatury kolejnych 3 PT. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, powyższy termin
może zostać wydłużony. Co do kolejnych kandydatur zastosowanie ma procedura
określona w pkt. 2-4.
b) OGÓLNE WARUNKI REKRUTACJI PROWADZONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
1. W przypadku, w którym to Zamawiający prowadzi rekrutację, Zamawiający wskazuje
kandydaturę PT Wykonawcy w zgłoszeniu zapotrzebowania.
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2. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych, chyba że Wykonawca i Zamawiający
postanowią inaczej, liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z kandydaturą PT
skieruje wybraną osobę do Zamawiającego celem wykonywania pracy tymczasowej lub
poinformuje elektronicznie Zamawiającego o odmowie świadczenia pracy tymczasowej
przez osobę przedstawioną przez Zamawiającego jako kandydat, niemożliwości
nawiązania kontaktu ze wskazanym kandydatem lub o innych przeszkodach.
3. Przed przystąpieniem PT do pracy na rzecz Zamawiającego Wykonawca i Zamawiający
sporządzą i podpiszą Uzgodnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku zaprzestania wykonywania pracy przez PT (z
powodu np. rozwiązania umowy o pracę pomiędzy PT a Agencją Pracy Tymczasowej,
niewłaściwego świadczenia pracy) lub negatywnej opinii osoby nadzorującej pracę PT co
do jakości lub terminowości realizowania powierzonych mu obowiązków służbowych,
możliwość wymiany skierowanego do pracy PT na innego PT. Zamawiający przekaże
Wykonawcy informację w tym przedmiocie, ze wskazaniem uzasadnienia podjętej
decyzji.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zastosowanie ma co do zasady procedura
określona w pkt. 1-3.

c) SKIEROWANIE DO PRACY:
1. Osoby skierowane do pracy, zobowiązane są do stawiennictwa w dniu rozpoczęcia
świadczenia pracy w NCBR o godz. 8:15 wraz z dokumentem tożsamości oraz
kserokopią aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do
wykonywania umówionej pracy.
2. Pracownik komórki HR skieruje PT na wstępne szkolenie z zakresu BHP oraz wskaże
komórkę organizacyjną, w której PT będzie wykonywał obowiązki służbowe.
3. Z chwilą przydzielenia PT do konkretnej komórki organizacyjnej – w zakresie realizacji
obowiązków służbowych – podlegać on będzie Kierownikowi tej komórki.

VI. URLOPY, ZWOLNIENIA, OBECNOŚCI
1. PT przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc
pozostawania w dyspozycji Zamawiającego.
2. Wniosek urlopowy PT każdorazowo będzie składał u osoby nadzorującej pracę PT.
Wykonawca jest zobowiązany udzielić PT urlopu we wnioskowanym i zaakceptowanym
przez Zamawiającego terminie.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy złożony przez PT wniosek urlopowy, w ustalonym
między Zamawiającym a Wykonawcą sposobie i terminie.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego rozliczania urlopów wypoczynkowych i
monitorowania stanu urlopów wypoczynkowych PT w ten sposób, by na dzień
zakończenia umowy PT nie było konieczności wypłaty ekwiwalentów urlopowych.
5. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi pracy na rzecz Zamawiającego,
niezależnie od przyczyn, Wykonawca w terminie jednego dnia roboczego od dnia
powzięcia informacji o powyższym poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.
6. Wykonawca każdorazowo telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
poinformuje Zamawiającego o fakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim PT
skierowanego do pracy tymczasowej do Zamawiającego oraz o przewidywanym terminie
jego powrotu na stanowisko pracy, zaś po otrzymaniu oryginału zwolnienia lekarskiego
prześle jego kopię do Zamawiającego.
VII.WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za okres pobierania przez PT zasiłku lub innych świadczeń finansowanych przez ZUS, a
także nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy PT Zamawiający nie ponosi kosztu
tych świadczeń lub ich braku.
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla PT jest podpisana przez osobę nadzorującą jego
pracę lista obecności wraz z potwierdzeniem wykonania pracy. Wynagrodzenie będzie
wypłacane Wykonawcy w terminie czternastu dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikiem nr 4 do umowy.
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Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………
NIP

..........................................
REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY
Oferta na świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających
na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej
Nawiązując do otrzymanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania
pracy tymczasowej, zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy w okresie 24 miesięcy albo do
wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa w pełnym rzeczowym zakresie ujętym
w SIWZ zamówienia za cenę:
Cena oferty …………………. zł brutto, która jest ceną jednostkową brutto za obsługę
jednego PT miesięcznie
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* Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty za obsługę jednego PT
miesięcznie (w tym m.in. podatek VAT, ewentualne upusty i rabaty).
Oświadczamy, że:
1.

Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści SIWZ oraz załączników będących integralną
częścią SIWZ.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i w załącznikach będących integralną
częścią SIWZ.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią SIWZ i załącznikami będącymi integralną
częścią SIWZ.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia
w zakresie2 ………………………………………………………………………………….
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
7. Oświadczam(-y), że wadium w kwocie 10 000,00 zł zostało wniesione formie
.................................................................................................................................................
.........................................................................................................
8. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
9. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące
dokumenty:
1. …………………………………….
2. ......................................................
3. .......................................................

…………………………………

2

……………………………….

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku
miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części
prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić.
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miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 3
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przez
Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej
oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia3 ………………………………………………………………,
 dysponowania

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi

do wykonania zamówienia4 ………………………………………………………………,,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

3

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie sentencji
„będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my) odpowiednie
dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ dot. tego podmiotu”.

4

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, w wykropkowanym polu zaleca się wpisanie
sentencji „będę(będziemy) dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia i na potwierdzenie przedstawiam(-my)
odpowiednie dokumenty określone w pkt 6.3. SIWZ dot. tego podmiotu”.
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Załącznik Nr 4
…………………………………….
Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających
na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej
oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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…………………………………

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik Nr 5

Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE 5
w zakresie określonym w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”

5

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
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Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp

należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp i w załączeniu
stosowną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

przekładam

....................................................................................
podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik Nr 6
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług przez Agencję Pracy
Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej.
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ.6
2

6

Należy zakreślić odpowiedni kwadrat

W tabeli należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia
odpowiednie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Do każdej wskazanej w wykazie usługi należy
dołączyć dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. W przypadku usług wykonanych
(zakończonych), Wykonawcy mają obowiązek przedstawić dokument, który powinien być wystawiony
po zakończeniu świadczenia usługi. Wykonawca nie może legitymować się poprawnością wykonania usługi,
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Wymaganie Zamawiającego - należyte wykonanie\wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, co najmniej jednej usługi, świadczonej zgodnie z polskimi przepisami prawa
pracy, polegającej na kierowaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy co najmniej 30
pracowników tymczasowych do wykonywania pracy u pracodawców użytkowników, z
zastrzeżeniem, iż co najmniej 20 pracowników wykonywało pracę tymczasową u
pracodawców użytkowników nie krócej niż przez 6 miesięcy i w zakresie zadań zbliżonych do
potrzeb Zamawiającego, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. IV.1, (co najmniej
profil jednego stanowiska), o wartości wykonanej usługi co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (a
w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej –
Zamawiający w celu wyliczenia równowartości tej kwoty w złotych zastosuje średni kurs
NBP na dzień wszczęcia postępowania ).
Wykonana usługa

Lp.
Nazwa zamówienia
oraz krótki opis
przedmiotu
zamówienia
Wartość
zamówienia
(brutto)

1.

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

2.

Nazwa zamówienia
oraz krótki opis
przedmiotu
zamówienia
Wartość zamówienia
(brutto)

…………..……………………………………………
…………..……………………………………………

…………………………………… zł
od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)
…………..……………………………………………
…………..……………………………………………
…………………………………… zł

o której mowa powyżej poprzez załączenie do oferty referencji z czasu jeszcze trwającej usługi. W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
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Wymaganie Zamawiającego - należyte wykonanie\wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, co najmniej jednej usługi, świadczonej zgodnie z polskimi przepisami prawa
pracy, polegającej na kierowaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy co najmniej 30
pracowników tymczasowych do wykonywania pracy u pracodawców użytkowników, z
zastrzeżeniem, iż co najmniej 20 pracowników wykonywało pracę tymczasową u
pracodawców użytkowników nie krócej niż przez 6 miesięcy i w zakresie zadań zbliżonych do
potrzeb Zamawiającego, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. IV.1, (co najmniej
profil jednego stanowiska), o wartości wykonanej usługi co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (a
w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej –
Zamawiający w celu wyliczenia równowartości tej kwoty w złotych zastosuje średni kurs
NBP na dzień wszczęcia postępowania ).
Wykonana usługa

Lp.

od …..…./…............... do …..…./…...............
(miesiąc / rok)

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia
i zakończenia
wskazanej usługi)
Odbiorca (podmiot,
który zlecał
wykonanie usługi)

…………….………………………….………………
…………….………………………….……………. (nazwa i adres)

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47A
00-659 Warszawa
Dotyczy: zamówienia publicznego świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej
polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Wymaganie Zamawiającego - co najmniej 2 osoby posiadające co najmniej 2. letnie
doświadczenie w prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej pracowników/pracowników
tymczasowych (przygotowywanie umów o pracę, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie zwolnień
lekarskich, rozliczanie czasu pracy).
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko, wykształcenie)

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………..………………
Opis doświadczenia
1.
Termin realizacji

……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)
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……………………………………………………………
Opis doświadczenia

2.

……..…………………………………..…………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Termin realizacji

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)
……………………………………………………………
Opis doświadczenia

……..…………………………………..…………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

3.
Termin realizacji
Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)

……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko, wykształcenie)

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………..………………
Opis doświadczenia
1.
Termin realizacji

……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)
……………………………………………………………
2.

Opis doświadczenia

……..…………………………………..…………………
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od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Termin realizacji

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)
……………………………………………………………
Opis doświadczenia

……..…………………………………..…………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

3.
Termin realizacji
Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)

Wymaganie Zamawiającego – co najmniej 2 osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz
minimum 2-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu rekrutacji
……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko, wykształcenie)

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………..………………
Opis doświadczenia
1.
Termin realizacji

……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)
……………………………………………………………
2.

Opis doświadczenia

……..…………………………………..…………………
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od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Termin realizacji

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)
……………………………………………………………
Opis doświadczenia

……..…………………………………..…………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

3.
Termin realizacji
Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)

……………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko, wykształcenie)

Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………..………………
Opis doświadczenia
1.
Termin realizacji

……..…………………………………..………………
od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)
……………………………………………………………
Opis doświadczenia

……..…………………………………..…………………

2.
Termin realizacji

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Strona 46 z 59

Oznaczenie sprawy: 46/13/PN

Zamówienie współfinansowane jest z funduszy strukturalnych w ramach programów operacyjnych:
Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)
……………………………………………………………
Opis doświadczenia

……..…………………………………..…………………

3.
Termin realizacji

od …..…/…..…./…...............
do …..…/…..…./…...............
(dzień / miesiąc / rok)

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)

..............................., dn. .........................

...............................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy (pieczątki)

Załącznik Nr 8 do SIWZ
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Wzór: Umowa Centrum nr 46/13/PN
zawarta w dniu _______________ 2013 r. w Warszawie (zwaną dalej „Umową”)
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej
47a, powołanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U
Nr 96, poz. 616 z późn. Zm.), zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………–……………………………….,
a
_________________________________________,

z

siedzibą

w________________________,

ul. ______________________________, zarejestrowaną w ___________________________
pod numerem ______________ w ________________________ ,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
_______________________________ – ___________________________,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług przez Wykonawcę polegających na skierowaniu, w
miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego, pracowników tymczasowych
zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego,
zwanych dalej „Pracownikami” lub „PT”, na zasadach określonych w Umowie, Załączniku nr 1
do Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Pracownicy będą wykonywać pracę tymczasową na rzecz Zamawiającego w wymiarze 8 godzin
dziennie, nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.15 do 16.15. Na wniosek Pracownika
Zamawiający może wyrazić zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy Pracownika, w tym na
wprowadzenie ruchomego czasu pracy z zastrzeżeniem, że Pracownik powinien rozpoczynać
pracę pomiędzy 6.30 a 10.00 rano i kończyć po przepracowaniu 8 godzin.
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3. Pracownik przystąpi do wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego po doręczeniu
Zamawiającemu kserokopii aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do
wykonywania umówionej pracy oraz po odbyciu szkolenia wstępnego i stanowiskowego BHP.
4. Wynagrodzenie Pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego
stanowiska pracy u Zamawiającego oraz dodatku za wieloletnią pracę. Do dodatku za wieloletnią
pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia
zasadniczego Pracownika będzie zgodna ze stawkami przewidzianymi dla danego stanowiska
pracy w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w
sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1222 z późn. zm.) i wskazana w Uzgodnieniu (załącznik nr
3 do Umowy) podpisywanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
5. Rozliczenie czasu pracy Pracownika będzie następowało w zakresie i na zasadach obowiązujących
pracowników Zamawiającego.
6. Strony ustalają, że urlopy wypoczynkowe będą udzielane na zasadach określonych w załączniku
nr 1 do Umowy, na wniosek Pracowników, w terminach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
§ 2.
Zobowiązania Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
1) zatrudnienie Pracowników, po przeprowadzeniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego
rekrutacji na zasadach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, po akceptacji kandydatur PT
przez Zamawiającego i zawarcie z nimi umów o pracę na okres wskazany przez
Zamawiającego,
2) skierowanie kandydata na Pracownika na koszt Wykonawcy na badania lekarskie niezbędne do
wykonywania pracy,
3) przestrzeganie wszelkich wymogów określonych przepisami prawa odnośnie pracowników, w
tym obowiązku wypłaty wynagrodzenia oraz innych należności z tytułu świadczenia pracy,
obowiązków związanych z rozliczaniem pracowników dla celów podatku dochodowego od
osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i tym podobnych,
4) bieżące rozliczanie urlopów wypoczynkowych i monitorowanie stanu urlopów
wypoczynkowych PT w ten sposób, by na dzień zakończenia umowy PT nie było konieczności
wypłaty ekwiwalentów urlopowych,
5) przekazywanie Zamawiającemu każdorazowo informacji o zmianie stażu pracy Pracownika
mającej wpływ na wysokość dodatku za wieloletnią pracę,
6) przekazywanie wynagrodzenia należnego Pracownikowi do 28-go każdego miesiąca, za który
przysługuje wynagrodzenie lub w dniu poprzedzającym, jeżeli dzień wypłaty jest dniem
wolnym,
7) zapewnienie wymiany zatrudnionego Pracownika w uzasadnionych przypadkach, wskazanych
w Załączniku nr 1 do Umowy, o ile Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na Pracownika
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2.

3.

4.
5.
6.

8) informowanie Zamawiającego o zbliżającym się terminie końca umowy zawartej między
Wykonawcą a Pracownikiem, co najmniej na 5 dni przed upływem tego terminu.
Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w dniu zapłaty przez Zamawiającego miesięcznego
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do Wykonawcy należeć będą prawa autorskie do
wszystkich stanowiących przedmiot prawa autorskiego wyników prac wytworzonych przez
Pracowników w ramach wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego w miesiącu, za który
wypłacane jest Wykonawcy wynagrodzenie, dalej: „Utwory”. W ramach miesięcznego
wynagrodzenia i z chwilą jego zapłaty Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do
Utworów.
Nabycie praw autorskich, o których mowa w ust. 2, następuje na wszystkich polach eksploatacji
znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności wymienionych w art. 50 oraz art. 74 ust. 4
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek
techniką;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, a także
publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wraz z nabyciem praw autorskich majątkowych, Zamawiający nabywa także wyłączne prawo do
udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do opracowań Utworów.
Wraz z zapłatą Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia na Zamawiającego przechodzi również
własność nośników, na których utrwalono Utwory.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady prawne Utworów, a w
szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich
zaspokojenia.
§ 3.
Zobowiązania i prawa Zamawiającego

1.

Do obowiązków Zamawiającego będzie należeć:
1) przeprowadzenie szkolenia wstępnego i stanowiskowego w zakresie BHP przed
przystąpieniem Pracowników do pracy, a następnie przekazanie kopii karty szkolenia
Wykonawcy,
2) przeprowadzenie szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych, wynikającego z
zakresu obowiązków Pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dalej: „ustawa o
ochronie danych osobowych”,
zapoznanie Pracowników z wewnętrznymi przepisami regulaminowymi obowiązującymi
w miejscu wykonywania pracy, w tym z: Regulaminem pracy, Kodeksem Etycznym
NCBR, Wewnętrzną Polityką Antymobingową, Polityką bezpieczeństwa,
przekazanie Wykonawcy niezbędnych informacji dotyczących naliczania wynagrodzeń
Pracownikom.
pokrywanie wydatków związanych z podróżami służbowymi Pracownika, w tym
możliwości skorzystania z zaliczek pieniężnych,
zapewnienie Pracownikowi wyposażenia biurowego zgodnego z charakterem
wykonywanej pracy oraz udostępnienia materiałów biurowych i narzędzi niezbędnych do
prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków,
ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka
zawodowego oraz informowanie Pracownika o tym ryzyku podczas szkoleń BHP,
sprawowanie bezpośredniego, stałego nadzoru nad Pracownikiem w czasie wykonywania
pracy na rzecz Zamawiającego.

2. W razie zaprzestania wykonywania pracy przez Pracownika, w tym niestawienia się w pracy bez
usprawiedliwienia przyczyny nieobecności lub odmowy wykonywania pracy tymczasowej,
Zamawiający o tym fakcie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę informując o terminie i
okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo egzekwowania od Pracowników przestrzegania zasad i
przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający zamierza zrezygnować z wykonywania pracy przez Pracownika przed
upływem okresu wykonywania tej pracy określonego w Załączniku nr 6 do Umowy, zawiadamia
Wykonawcę na piśmie o przewidywanym terminie zakończenia wykonywania pracy przez
Pracownika. W przypadku takiej rezygnacji, Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z
wcześniejszym niż wynikające z Załącznika nr 6 do Umowy, zakończeniem przez Pracownika
świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy pisemnej informacji o dniach
nieobecności Pracownika do 20-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, z wyjątkiem grudnia.
W grudniu informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający zobowiązuje się
przekazać Wykonawcy do 13 grudnia.
§ 4.
Przetwarzanie danych osobowych i zachowanie poufności
1. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania Umowy.
2. Zamawiający w celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych, zobowiązuje się do
zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w
szczególności:
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1) Zamawiający niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z przepisami ustawy, o której mowa w
ust. 2 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024);
2) Zamawiający dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające
imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Wykonawca
upoważnia Zamawiającego do wystawiania imiennych upoważnień do przetwarzania
danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych;
3) Zamawiający zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetworzenia
danych, do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom trzecim.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim żadnych dokumentów,
materiałów, danych lub innych informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z
wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnianie informacji:
1) w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy;
2) dostępnych publicznie;
3) uzyskanych niezależnie i zgodnie z prawem z innych źródeł;
4) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
5) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Zobowiązanie dotyczące nieujawniania informacji, o których mowa w ust. 3, obowiązuje również
Pracowników, w szczególności w odniesieniu do informacji uzyskanych przez nich w
jakiejkolwiek formie w ramach wykonywania pracy na rzecz Zamawiającego.
§ 5.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Umowy nie przekroczy
kwoty………………(słownie: …………) złotych brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane i płatne co miesiąc. Wynagrodzenie miesięczne
należne Wykonawcy zostanie wyliczone z uwzględnieniem liczby zatrudnionych i wykonujących
pracę na rzecz Zamawiającego Pracowników w danym miesiącu, w zestawieniu sporządzonym
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy.
3. Zastrzega się, iż cena za obsługę jednego PT w wysokości opłaty …….złotych miesięcznie nie
może ulec zmianie w trakcie obowiązywania Umowy.
4. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pracownika (urlop wypoczynkowy, inna
nieobecność usprawiedliwiona niepowodująca utraty prawa do wynagrodzenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie bez obowiązku zastąpienia
nieobecnego Pracownika innym Pracownikiem.
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5. Za okres pobierania przez PT zasiłku lub innych świadczeń finansowanych przez ZUS a także
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy PT, Zamawiający nie ponosi kosztu tych świadczeń
lub ich braku.
6. W razie konieczności dokonania korekty wynagrodzenia Pracownika Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu informację o powodach dokonania korekty oraz, o ile zaistnieje taka potrzeba,
wystawi fakturę korygującą wraz z fakturą za kolejny miesiąc.
7. Zamawiający
zastrzega
sobie
możliwość
niewykorzystania
całej
kwoty,
o której mowa w ust. 1. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o
zapłatę niewykorzystanej części kwoty, o której mowa w ust. 1.
8. W przypadku rozwiązania Umowy (w tym odstąpienia) wynagrodzenie należne Wykonawcy
zostanie obliczone proporcjonalnie do dnia rozwiązania Umowy.
9. Wierzytelności wynikające z Umowy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie.
§ 6.
Płatność wynagrodzenia
1. Miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie przelewane na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ………………………………………., w terminie do 14 dni od daty wpływu do
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
poleceniem przelewu.
3. Faktury będą wystawiane na:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
NIP: 701-007-37-77.
4. Do faktur zostanie dołączone zestawienie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. Wykonawca
zobowiązany jest w treści faktury zamieścić następujący opis: „Usługa kierowania pracowników
tymczasowych zgodnie z umową z dnia …….. za miesiąc…………..”
5. Faktury będą wystawiane i dostarczane Zamawiającemu po przekazaniu Wykonawcy informacji, o
której mowa w § 3 ust. 5.
§ 7.
Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 24 miesięcy lub do momentu wyczerpania
kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi
wcześniej.
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2. Z dniem wygaśnięcia Umowy Pracownik przestaje świadczyć pracę tymczasową na rzecz
Zamawiającego, nawet jeśli okres obowiązywania umowy o pracę zawartej między Pracownikiem a
Wykonawcą jest dłuższy.
§ 8.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem
zmian osób lub ich danych kontaktowych, o których mowa w § 11 Umowy, które będą odbywać
się poprzez pisemne zgłoszenie i akceptację przez drugą Stronę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu Umowy,
2) zmian ustawowych kosztów zatrudnienia Pracownika,
3) rozszerzenia zakresu specjalistów wymienionych w pkt IV załącznika nr 1 do Umowy,
4) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie
i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy i załączników w celu jednoznacznej
interpretacji ich postanowień przez Strony.
§ 9.
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
1) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową
i nie zmienia sposobu realizacji Umowy lub nie usunie uchybień, mimo wezwania go do
tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14 dni
od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu,
2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze – w terminie 14 dni
od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie z tej przyczyny;
3) gdy Wykonawca dwukrotnie nie odpowiedział na zgłoszenie zapotrzebowania na
Pracownika skierowane przez Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia upłynięcia
terminu, w którym Wykonawca na zgłoszenie zapotrzebowania miał odpowiedzieć;
4) gdy Wykonawca dwukrotnie przedstawił kandydatury Pracowników niezgodne z
wymogami określonymi przez Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej
przyczyny.
2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
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§ 10.
Kary umowne
1.

2.
3.

Zamawiający ma prawo naliczyć następujące kary umowne:
1) w przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę (w tym również odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) - w wysokości 5 %
kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
2) w przypadku naruszenia przez Zamawiającego lub Pracownika zasad zachowania poufności,
o których mowa w § 4 – w wysokości 50 000 złotych;
3) w przypadku przekroczenia jakiegokolwiek z terminów wynikających z Umowy - w
wysokości 0,03 % wysokości kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia;
4) w przypadku innego niż powyżej wymienione nienależytego wykonania Umowy – w wysokości
0,005 % wysokości kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
na zasadach ogólnych.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru
Zamawiającego.

§ 11.
Osoby do kontaktu
Osobami wyznaczonymi do kontaktu w zakresie realizacji Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
Pani………………………………., tel ………., e-mail …………….
Pani………………………………., tel ………., e-mail …………….
2) po stronie Wykonawcy:
Pani/Pan…………………………., tel ………., e-mail …………….
Pani/Pan…………………………., tel ………., e-mail …………….
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy.
2. Za działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za pomocą których Wykonawca wykonuje
Umowę, Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. Ewentualne rozszerzanie zakresu podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie Wykonawcy
lub zmiana zakresu podwykonawstwa jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego
pod rygorem nieważności.
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4. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania sporów mogących wyniknąć w
trakcie realizacji Umowy.
5. Spory nierozstrzygnięte polubownie Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obydwie Strony.
9. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Opis Zamówienia
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 - Wzór Uzgodnienia
4) Załącznik nr 4 - Wzór zestawienia
5) Załącznik nr 5 - Wzór Zgłoszenia zapotrzebowania

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
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Załącznik nr 3 do umowy
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Załącznik nr 5 do Umowy
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