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l.dz. 1406/2020/W Wrocław dn. 21 kwietnia 2020

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

rekrutacyjne, nr sprawy PO.271.10.2020. 

 

 

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie.  

W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem. 

 

Pytanie 2: 

Paragraf 9 pkt 1 i 4 

 Czy istnieje możliwość usunięcia kar umownych w tych podpunktach, gdyż jako 

dostawca usług nie jestem w stanie stwierdzić, jaką wewnętrzną bazą 

Kandydatów dysponują Państwo (wymagana weryfikacja Kandydatów) oraz czy 

finalnie uda nam się przekonać Kandydatów do wzięcia udziału w procesie 

(obecnie np. mamy sytuacja gdzie wielu Kandydatów rezygnuje z procesu). Jako 

dostawca usług rekrutacyjnych działamy na Państwa zlecenie poszukując 

Kandydatów, i dokładamy wszelkich starań aby spełnić Państwa oczekiwania. 

Natomiast zbyt wiele zmiennych jest które są niezależne od nas aby móc w 

100% zagwarantować, że dostarczymy 3 Kandydatów i potem kolejnych 2 

Kandydatów wyrażających chęć podjęcia zatrudnienia. Odwołując się do 

doświadczenia firmy zdarzały nam się procesy rekrutacyjne gdzie w skali całej 

Polski w ramach prowadzonego procesu dostępna pula Kandydatów 

spełanijących oczekiwania Klienta wahała się 3-5 osób.  

Dodatkowo umowa normuje współpracę – otrzymują Państwo cotygodniowy 

raport z postępu rekrutacyjnego celem wprowadzenia działań korodujących. 

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie zmienia postanowień umownych dotyczących kar umownych za 

niewywiązanie się z realizacji usługi w wyznaczonym terminie. Przyjmując 

zamówienie do realizacji Wykonawca zobowiązuje się zarekomendować 

odpowiednią ilość kandydatów w odpowiednim czasie. Cotygodniowe raporty 

pozwalają weryfikować proponowanych kandydatów, dodatkowo w każdej chwili 

Zamawiający jest gotowy udzielić informacji o tym, czy dany kandydat jest w 

bazie zamawiającego.   


