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Orli Staw, dnia 9 marca 2020 roku 

JRP.271.1.1.2020 

WYJAŚNIENIE  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie  

i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) 

w ZUOK Orli Staw” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 513444-N-2020 w dniu 21.02.2020 r. 

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami części potencjalnych wykonawców 

dotyczącymi treści ogłoszenia o zamówieniu nr 513444-N-2020 z dnia 21.02.2020 r., których 

przejawem są pytania o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1 

„Proszę o wyjaśnienie zapisu: 

,,Nazwa projektu lub programu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, numer Projektu POIS.02.02.00-00-
0017/17 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie 
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację 
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)'' 

Proszę o odpowiedź czy powyższy zapis poniżej słowa ,,Nie'' - cyt ,,minimalny procentowy 
wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w 
art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)'' obowiązuje w powyższym 
przetargu.”. 

Pytanie nr 2 

„Prośba o komentarz do tego zapisu:  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie 
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Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)”. 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający) 

wyjaśnia, że cytowany zapis oznacza, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu                

NIE ograniczył możliwości udziału wyłącznie do zakładów pracy chronionej oraz 

wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację 

osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.  

Tym samym Zamawiający NIE wymaga podawania opisanych w pytaniach procentowych 

wskaźników zatrudnienia takich osób. 

 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Zarządu 

Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

(-) 

Jan Adam Kłysz 

 

 


