DOBRE PRZYKŁADY ZAMÓWIEŃ ZRÓWNOWAŻONYCH
Komponent społeczny:
Przedmiot zamówienia: Usługi wsparcia obsługi informatycznej ………….
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej wartości progów unijnych
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Kod CPV 72611000.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Fragmenty dotyczące warunku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej/bezrobotnej.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić w pełnym wymiarze
czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę
spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub
1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu
niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z
późn. zm.) w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy. Zatrudnienie powinno obejmować
czas realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
bezrobotną/niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu
Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia
rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej.
Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do
Wykonawcy
o
przedstawienie
dokumentacji
zatrudnienia
osoby
bezrobotnej/niepełnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją
niezwłocznie Zamawiającemu. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia
wymaganej przez Zamawiającego osoby, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary umownej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Fragmenty dotyczące warunku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej/bezrobotnej.

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(…)
2. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić w pełnym wymiarze

czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę
spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub
1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu
niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy. Zatrudnienie powinno
obejmować czas realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez
osobę bezrobotną/niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego
okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia
rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej.
Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do
Wykonawcy
o
przedstawienie
dokumentacji
zatrudnienia
osoby
bezrobotnej/niepełnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją
niezwłocznie Zamawiającemu. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia
wymaganej przez Zamawiającego osoby, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary umownej.
Załącznik D - Wzór umowy

Umowa nr ………..

§3.
Sposób realizacji Umowy
(…)
Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie musi zatrudnić w pełnym wymiarze
czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia 1 osobę bezrobotną, co oznacza osobę
spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub
1 osobę niepełnosprawną, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu
niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 201 lr. Nr
127, poz. 721 z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy. Zatrudnienie
powinno obejmować czas realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku
pracy przez osobę bezrobotną/niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 30
dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby
bezrobotnej/niepełnosprawnej. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji
zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia
osoby bezrobotnej/niepełnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić
ją niezwłocznie Zamawiającemu. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji
zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby, Wykonawca będzie zobowiązany

do zapłacenia kary umownej.
§11.
Kary Umowne
(…)
W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 1 osoby
bezrobotnej/niepełnosprawnej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej w wysokości 1000,00 zł brutto chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie
ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją
zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, a nie zatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie
leżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie
uznawany brak osób bezrobotnych/niepełnosprawnych zdolnych do wykonywania
zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną/niepełnosprawną.
(…)

