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Dotyczy:
Usługi realizacji działań aktywizacyjnych
dla osób długotrwale bezrobotnych,
dla których jest ustalony II lub III profil pomocy,
kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego

Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – (2)
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164) przekazuję treść zapytania Wykonawcy dotyczącego zapisów Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:
Pytanie nr 1:
„W odniesieniu do rozdziału VI ust. 2 pkt 2 SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków”, czy Zamawiający uzna za
spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędny do wykonywania
przedmiotu zamówienia, o ile Wykonawca/ Oferent wykaże, iż w chwili obecnej należycie
realizuje usługę / usługi działań aktywizacyjnych dla min. 800 osób długotrwale
bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy (min. 800 osób zostało
objętych działaniami aktywizacyjnymi w rozumieniu zapisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy), przy czym okres obowiązywania umowy jeszcze nie minął?”
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, iż w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 SIWZ Zamawiający wskazał,
że w postępowaniu mogą wziąć udział Realizatorzy/Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie
Realizatora/Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ oraz:
a) jeżeli Realizator/Wykonawca wykaże, że realizował usługi w zakresie aktywizacji
zawodowej obejmujące jako minimum poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy (z
wyłączeniem usług rekrutacji pracowników tymczasowych lub rekrutacji pracowników w
ramach tzw. zatrudnienia zewnętrznego) w Polsce lub w krajach UE lub państwach spoza
Unii Europejskiej, będących członkami EFTA w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

łącznie dla co najmniej 800 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w publicznych
służbach zatrudnienia, przy czym w ramach każdej z usług aktywizacją zawodową objętych
zostało minimum 50 osób oraz
b) w wyniku wykonania usług wymienionych w lit. a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert doprowadził do zatrudnienia łącznie co najmniej 300 osób na okres
minimum 3 miesięcy lub 90 dni oraz jeżeli Realizator/Wykonawca potwierdzi, że usługi te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że w celu wykazania spełnienia przez Realizatora/Wykonawcę ww.
warunku określonego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 SIWZ, należy dołączyć:
1) oświadczenie Realizatora/Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy stanowiące załącznik nr 3
do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Realizatorów/Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie
ma obowiązek złożyć ten lub ci z Realizatorów/ Wykonawców, którzy w imieniu
wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku;
2) wykaz usług wykonanych (wykonywanych) w zakresie aktywizacji zawodowej
obejmujące jako minimum poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy
(z wyłączeniem usług rekrutacji pracowników tymczasowych lub rekrutacji
pracowników w ramach tzw. zatrudnienia zewnętrznego) osób w Polsce lub
krajach UE lub państwach spoza Unii Europejskiej, będących członkami EFTA,
zgodnie z warunkami określonymi w Rozdz. VI ust. 2 pkt 2. Wykaz ten należy
sporządzić wg załącznika nr 8 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowód
potwierdzający, że dana usługa została wykonana lub jest wykonywana
należycie. Dowodem może być: poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie winno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
Realizator/Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie Realizatora/Wykonawcy.
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