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Nr sprawy: ABM-ZAKUP-9/2021 

 
Wykonawcy 

 
 
W związku z pytaniem zgłoszonym zgodnie z pkt. 12.3 Zapytania ofertowego, w sprawie postępowania 
na produkcję dziesięciu animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych, prowadzonego 
z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (dalej ustawa Pzp), Zamawiający zgodnie z pkt. 15. 3, 
poniżej przedstawia jego treść wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:  
 
Pytanie 1. 
Czy kryterium nr 2 „Zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych (O)” zostanie spełnione tylko przy 
zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę, czy też uwzględniany zostaje tu 
jakikolwiek stosunek prawny nawiązany bezpośrednio lub pośrednio z osobą niepełnosprawną, w tym 
umowa zlecenia, umowa o dzieło bądź umowa z podmiotem trzecim, w ramach którego zatrudniona 
jest osoba niepełnosprawna delegowana do realizacji niniejszego projektu na rzecz Wykonawcy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 11 Zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza udziału 
Podwykonawców w wykonaniu zamówienia, a w kontekście zadanego pytania podmiot trzeci należy 
uznać za Podwykonawcę. 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach kryterium nr 2 „Zatrudnienie osoby/osób 
niepełnosprawnych (O)” Zamawiający wskazał, że maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 
(tj. 5 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej lub więcej 
osób niepełnosprawnych lub zaoferuje do realizacji umowy jedną lub więcej osób już zatrudnionych 
u Wykonawcy. 
Zamawiający wyjaśnia, że jako zatrudnienie należy rozumieć zatrudnienie: 
1) na umowę o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
2) na umowę zlecenie, umowę o dzieło i inne umowy cywilnoprawne na podstawie ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
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