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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-
WZP.261.1.2019.JJ. 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie nr 1: 
W projekcie umowy w § 6 ust. 5 Zamawiający zaznaczył, że w razie niezatrudnienia osoby bezrobotnej 
na zasadach określonych w § 10 lub nieprzedstawienia w terminie określonym w § 10 ust. 4, 5 lub 6 
Zamawiającemu wymaganych oświadczeń i dokumentów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień, w którym Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji 
zobowiązania. Kara w ww. wysokości będzie naliczana odrębnie w stosunku do każdej osoby bezrobotnej 
niezatrudnionej przez Wykonawcę. Co w przypadku gdy oferta zostanie ogłoszona w powiatowym 
urzędzie pracy, a osoby bezrobotne zgłaszające się do Wykonawcy nie spełniają wymagań zdrowotnych, 
bądź nie wyrażają chęci podjęcia pracy? Czy w takim przypadku Wykonawca zostanie obciążony 
powyższą karą?  
 
Odpowiedź: 
Mając na uwadze zapisy § 10 ust. 7 Istotnych Postanowień Umowy (IPU), Wykonawca nie zostanie 
obciążony karą umowną, o której mowa w § 6 ust. 5 IPU, o ile wykaże, za pomocą odpowiednich 
dokumentów, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osób 
bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie 
i w okresie jego realizacji lub odmowa przyjęcia pracy przez skierowane osoby.  
W przypadku stwierdzenia braku osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca 
zobowiązuje się czynić dalsze starania w celu zatrudnienia takich osób. W tym celu Wykonawca 
zobowiązuje się do comiesięcznego przedkładania Zamawiającemu ponownego zgłoszenie oferty pracy 
przedstawionego powiatowemu urzędowi pracy.  
 
Przykładem przyczyny nieleżącej po stronie Wykonawcy może być, np. niezatrudnienie osoby 
bezrobotnej z powodu niespełniania wymagań zdrowotnych, czy odmowa podjęcia zatrudnienia przez 
osobę bezrobotną. 
 
Należy także zauważyć, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest „Liczba zatrudnionych osób bezrobotnych 
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia”. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w tym kryterium do 
zatrudnienia osobę bezrobotną/osoby bezrobotne, za które to wskazanie jego oferta dostanie punkty 
w ramach kryterium, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia takich osób, chyba, że udowodni 
Zamawiającemu, że ich niezatrudnienie nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z zapisami IPU, czynić dalsze starania w celu 
zatrudnienia takich osób. 
 
 
 


