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Ogłoszenie nr 510056359-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.
"ABRUKO PLUS" Sp. z o.o.: Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej
na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515382-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
"ABRUKO PLUS" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22157492200000, ul. Gdańska
78, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 674-11-41, e-mail
przemyslaw.pawlina@abruko.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.abruko.pl/#aktualnosciplus
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do
wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/01/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na świadczeniu usług
przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy
tymczasowej na rzecz Zamawiającego na stanowisku pracownik fizyczny w szacowanej ilości do
25 430 roboczogodzin dla maksymalnie: - 20 osób w miesiącach lipiec i sierpień 2020 r., - 15
osób w miesiącu czerwiec 2020 r., - 10 osób w miesiącu wrzesień 2020 r. - 5 osób w miesiącach
kwiecień, maj, październik 2020 r. Świadczenie usług nastąpi od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 31
października 2020 r. Określona w pkt. wyżej liczba pracowników tymczasowych i łączną ilość
roboczogodzin stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb
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Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie oraz możliwość
dochodzenia odszkodowania. Rozliczenie umowy będzie następować na podstawie rzeczywiście
przepracowanych przez pracowników tymczasowych roboczogodzin w danym miesiącu. Stawka
godzinowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia bez
których nie można zrealizować przedmiotu zamówienia. W szczególności w cenie należy
uwzględnić: wynagrodzenie pracowników tymczasowych, koszty badań lekarskich, koszty
szkolenia z zakresu BHP, koszty odzieży roboczej, założenie i prowadzenie teczki personalnej,
marżę Wykonawcy, koszty dojazdów i wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy
na świadczenie pracy przez pracowników tymczasowych. Pracownicy będą realizować zlecone
zadania w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie w miejscach wskazanym przez
Zamawiającego w granicach woj. pomorskiego. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć osobę
koordynującą realizację umowy, która będzie odpowiedzialna za nadzór merytoryczny i
organizacyjny nad realizacją zamówienia, kontrolę oraz koordynację pracy, jak również za
kontakty z Zamawiającym.Zgłaszanie przez Zamawiającego zapotrzebowania na pracownika
tymczasowego zostanie dokonane drogą elektroniczną i będzie zawierało rodzaj pracy,która ma
być powierzona pracownikowi, wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonania prac,która
ma być powierzona pracownikowi, przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
miejsce wykonywania pracy tymczasowej. Osoby skierowane do pracy, zobowiązane są do
stawiennictwa w dniu rozpoczęcia świadczenia pracy w siedzibie „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
ul.Gdańska 78, Władysławowo o godz. 7:00 wraz z dokumentem tożsamości, kserokopią
aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego zdolność do wykonywania umówionej pracy
oraz kserokopią wstępnego szkolenia z zakresu BHP – instruktaż ogólny. Pracownik
odpowiedzialny ze strony Zamawiającego za nadzór nad pracownikiem tymczasowym
przeprowadzi szkolenie z zakresu instruktażu stanowiskowego oraz wskaże zakres prac,
obowiązki służbowe i zapozna pracownika z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku. Z chwilą
przydzielenia pracownika tymczasowego do konkretnej komórki organizacyjnej w zakresie
realizacji obowiązków służbowych podlegać on będzie Kierownikowi tej komórki. Wykonawca
zapewni zmianę pracownika tymczasowego w uzasadnionych przypadkach w szczególności:
niewłaściwego świadczenia pracy przez niego, rezygnacji z zatrudnienia, porzucenia pracy, w
ciągu maksymalnie …….. godzin (czas oczekiwania na zmianę pracownika jest jednym z
kryteriów oceny ofert i Wykonawca zadeklaruje czas oczekiwania na zamianę pracownika w pkt.
3 Formularza oferty) od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zamawiający
wyraża zgodę na kierowanie cudzoziemców do pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego dostarczyć kopie dokumentów
– zezwoleń na pracę pracowników cudzoziemców lub oświadczenie, iż nie znajduje do nich
zastosowania obowiązek uzyskania zezwolenia pracy na terytorium RP oraz wszelkie inne
dokumenty wymagane dla legalnego zatrudnienia pracowników tymczasowych przez
Wykonawcę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79610000-3
Dodatkowe kody CPV: 79620000-6, 79623000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

2020-03-30, 18:52

3z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/cea071c0-303a-4188-8627-a2e...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 597605.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: WORKINS & PARTNERS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 56 lok. 202
Kod pocztowy: 80-241
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 797611.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 797611.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 797611.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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