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Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

rekrutacyjne, nr sprawy PO.271.10.2020. 

 

 

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.  

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

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem. 

 

Pytanie 3: 

Czy wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do 

przyjęcia każdego zleconego zlecenia rekrutacyjnego przez zamawiającego? 

Odpowiedź 3: 

Tak, wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do 

przyjęcia każdego zleconego zlecenia rekrutacyjnego zgodnego z OPZ czyli 

maksymalnie 7 zleceń dla stanowisk menedżerskich i/lub naukowych (z poziomu 

Principal/Senior Scientist) w obszarze badawczym w Instytucie w ramach 

założonej maksymalnej wartości usługi.  

Przystępując do przetargu oferent powinien zweryfikować czy posiada 

odpowiednie kompetencje do realizacji usługi na opisanych warunkach. Zgodnie 

z § 1 ust. 6 wzoru Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług 

rekrutacyjnych obejmujących do 7 Zamówień złożonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w trakcie trwania Umowy 

zasobów technicznych, organizacyjnych, personalnych, które umożliwią mu 

obsługę do 7 Zamówień. 

 

 

Pytanie 4: 

Czy istnieje możliwość nie przyjęcia zlecenia przez wykonawcę do realizacji? W 

szczególności w przypadku gdy wykonawca uzna, że zlecenie jest niemożliwe do 

realizacji na warunkach umowy ze świadomością kar umownych.  

Odpowiedź 4: 

Nie istnieje możliwość nieprzyjęcia zlecenia z przyczyn wskazanych w pytaniu. 

Wykonawca może nie przyjąć zlecenia do realizacji jedynie jeśli nie będzie ono 

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia lub jeśli wartość usługi przekroczy 

maksymalną wartość umowy, zgodnie z § 4 ust. 12 wzoru Umowy. 

 

   


