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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Podwale Przedmiejskie 30
Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-824

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 583264850

Osoba do kontaktów: Barbara Piegat
E-mail: b_piegat@wup.gdansk.pl

Faks: +48 583264894

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.wup.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil
pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy z woj. pomorskiego II
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Realizatora/Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
działań aktywizacyjnych dla 1300 osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego, dla
których jest ustalony II lub III profil pomocy.
2. Zamówienie realizowane będzie przez wybraną agencję zatrudnienia (zwaną dalej Realizatorem/
Wykonawcą) we współpracy z Województwem Pomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku (zwany
dalej Zamawiającym) oraz z pięcioma wybranymi powiatowymi urzędami pracy z województwa pomorskiego
(zwanymi dalej Powiatowymi Urzędami Pracy). Współpraca z ww. podmiotami będzie określona w Umowie o
świadczenie działań aktywizacyjnych.
3. Celem zamówienia jest podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne odpowiedniej pracy lub działalności
gospodarczej przez okres do 180 dni, zgodnie z określonym w Umowie w sprawie zamówienia publicznego
wskaźnikiem skuteczności zatrudnieniowej oraz wskaźnikiem utrzymania w zatrudnieniu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ w Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia.
5. Do udziału w działaniach aktywizacyjnych kierowane będą osoby długotrwale bezrobotne z następujących
powiatów województwa pomorskiego:
1) Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie – 300 osób bezrobotnych;
2) Powiatowy Urząd Pracy w Malborku – 200 osób bezrobotnych;
3) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – 200 osób bezrobotnych;
4) Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim – 300 osób bezrobotnych;
5) Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie – 300 osób bezrobotnych.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
79611000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WUP/OZP/3320/1/PR/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_WUPgdansk
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-045397 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 072-126218 z dnia: 13/04/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
11/04/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Wykaz osób, zgodnie z warunkami
Sekcja III. Punkt III.2.1) ust. 4 pkt. 3 określonymi w Rozdz. VI ust. 2
pkt 3 które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, wraz
informacjami na temat funkcji jakie
będą pełnić w zespole realizującym
zamówienie, ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych
do wykonania zamówienia, a
także informacji o podstawie do
dysponowania tymi osobami
sporządzonego na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ;
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
1. Planowany okres realizacji
Sekcja VI. Punkt VI.3)
zamówienia – od dnia podpisania
Umowy w sprawie zamówienia
publicznego do dnia 30 czerwca
2018 roku.
2. Planowany harmonogram
realizacji zamówienia:
1) okres przygotowania
i uruchomienia Centrów

Powinno być:
Wykaz osób, zgodnie z warunkami
określonymi w Rozdz. VI ust. 2
pkt 3 które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, wraz
informacjami na temat funkcji jakie
będą pełnić w zespole realizującym
zamówienie, ich doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych
do wykonania zamówienia, a
także informacji o podstawie do
dysponowania tymi osobami
sporządzonego na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do
SIWZ;
Powinno być:
1. Planowany okres realizacji
zamówienia – od dnia podpisania
Umowy w sprawie zamówienia
publicznego do dnia 30 czerwca
2018 roku.
2. Planowany harmonogram
realizacji zamówienia:
1) okres przygotowania
i uruchomienia Centrów
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Aktywizacyjnych – do 2 miesięcy od Aktywizacyjnych – do 2 miesięcy od
dnia podpisania Umowy;
dnia podpisania Umowy;
2) okres realizacji działań
2) okres realizacji działań
aktywizacyjnych – od dnia
aktywizacyjnych – od dnia
uruchomienia Centrów
uruchomienia Centrów
Aktywizacyjnych do dnia 30
Aktywizacyjnych do dnia 30
listopada 2017 r., jednak nie krócej listopada 2017 r., jednak nie krócej
niż 12 miesięcy;
niż 12 miesięcy;
3) okres rozliczenia działań
3) okres rozliczenia działań
aktywizacyjnych poprzez
aktywizacyjnych poprzez
utrzymanie w zatrudnieniu
utrzymanie w zatrudnieniu
osób aktywizowanych, analiza
osób aktywizowanych, analiza
efektów zrealizowanych działań
efektów zrealizowanych działań
aktywizacyjnych w tym wypłata
aktywizacyjnych w tym wypłata
II, III i IV części wynagrodzenia
II, III i IV części wynagrodzenia
należnych za podjęcie przez osoby należnych za podjęcie przez osoby
aktywizowane w okresie działań
aktywizowane w okresie działań
aktywizacyjnych zatrudnienia
aktywizacyjnych zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej i
lub innej pracy zarobkowej i
utrzymanie go w okresie do 180 dni utrzymanie go w okresie do 180 dni
przypadających po dniu zakończenia przypadających po dniu zakończenia
działań aktywizacyjnych – tj. od 01 działań aktywizacyjnych – tj. od 01
grudnia 2017 r. do 29 maja 2018 r.; grudnia 2017 r. do 29 maja 2018 r.;
4) okres rozliczenia Umowy – od
4) okres rozliczenia Umowy – od
dnia zakończenia rozliczenia działań dnia zakończenia rozliczenia działań
aktywizacyjnych tj. od 30 maja 2018r. aktywizacyjnych tj. od 30 maja 2018
do 30 czerwca 2018 r.;
r. do 30 czerwca 2018 r.;
3. W przypadku gdy Umowa w
3. Zamawiający będzie żądał od
sprawie zamówienia publicznego nie Realizatora/Wykonawcy, który złoży
zostanie zawarta w terminie
najkorzystniejszą ofertę, złożenia
umożliwiającym dochowanie
przed
terminów i okresów realizacji
podpisaniem Umowy lub
zamówienia określonych ust. 2,
najpóźniej w dniu jej podpisywania,
Zamawiający
zabezpieczenia należytego
zastrzega możliwość unieważnienia wykonania umowy w
postępowania o udzielenie
kwocie stanowiącej 5 % ceny
zamówienia publicznego na
całkowitej brutto podanej w jego
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy.ofercie.
4. Zamawiający będzie żądał od
4. Zabezpieczenie może być
Realizatora/Wykonawcy, który
wnoszone według wyboru
złoży najkorzystniejszą ofertę,
Realizatora/Wykonawcy w jednej lub
złożenia przed podpisaniem
w kilku następujących formach:
Umowy lub najpóźniej w dniu jej
1) pieniądzu,
podpisywania, zabezpieczenia
2) poręczeniach bankowych lub
należytego wykonania umowy
poręczeniach spółdzielczej kasy
w kwocie stanowiącej 5 % ceny
oszczędnościowo- -kredytowej, z tym
całkowitej brutto podanej w jego
że
ofercie.
poręczenie kasy jest zawsze
5. Zabezpieczenie może być
poręczeniem pieniężnym,
wnoszone według wyboru
3) gwarancjach bankowych,
Realizatora/Wykonawcy w jednej lub 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
w kilku następujących formach:
5) poręczeniach udzielanych przez
1) pieniądzu,
podmioty, o których mowa w art. 6b
2) poręczeniach bankowych lub
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
poręczeniach spółdzielczej kasy
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oszczędnościowo- -kredytowej, z tym 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
że
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
poręczenie kasy jest zawsze
z 2016 r., poz. 359).
poręczeniem pieniężnym,
5. Zabezpieczenie wnoszone
3) gwarancjach bankowych,
w pieniądzu należy wpłacić na
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, rachunek: Bank PKO SA II Odział
5) poręczeniach udzielanych przez Gdańsk, numer
podmioty, o których mowa w art. 6b rachunku: 12 1240 6292 1111 0010
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 4606 9626.
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 6. Zabezpieczenie w innej formie
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. niż pieniądz należy złożyć w formie
z 2016 r., poz. 359).
oryginału w siedzibie Zamawiającego
6. Zabezpieczenie wnoszone
w
w pieniądzu należy wpłacić na
pokoju Nr 312 B.
rachunek: Bank PKO SA II Odział
Gdańsk, numer rachunku: 12 1240
6292 1111 0010 4606 9626.
7. Zabezpieczenie w innej formie
niż pieniądz należy złożyć w formie
oryginału w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 312 B.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-058594
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