Warszawa, 10 września 2019 r.
Znak sprawy: WA-ZUZP.2611.112.2019.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2
Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego jako usługa społeczna pn.: Opracowanie
koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń
wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów wraz
z moderowaniem w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 4,
obejmującej dziedziny: górnictwo otworowe i odkrywkowe, górnictwo
podziemne, przeróbka kopalin stałych, geologia i wiertnictwo, nr sprawy:
WA-ZUZP.2611.112.2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej ”Zamawiającym”, poniżej przesyła treść
pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego
dalej „Ogłoszeniem”:

Pytanie :
Po zapoznaniu się z ogłoszeniem zwracam się z prośba o interpretację zapisu przedstawionego
poniżej w kontekście składania oferty jako przedstawiciel rynku pracy. Czy jako pracownik
największej europejskiej firmy górniczej PGG S.A. będącej spółką z udziałem skarbu państwa
lecz nie spółką skarbu państwa będę mógł złożyć ważną ofertę jako przedstawiciel rynku pracy
w jednym z zawodów wyszczególnionych w ogłoszeniu o zamówieniu?
Definicja partnera społecznego (str 2; rozdział III. INFORMACJE DODATKOWE) precyzuje:
"3) partnerze społecznym, należy przez to rozumieć przedstawiciela rynku pracy,organizacji
pracodawców i organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U.
z 2015 r.,poz. 1240, z późn.zm.),...."
W załączniku nr 8 do Ogłoszenia w części: posiadanie rekomendacji przyjęto zapis: ...."spółki
Skarbu Państwa, o zasięgu ogólnopolskim, właściwych dla branży,...".
Polska Grupa Górnicza S.A. jest spółką górniczą z większościowym udziałem Skarbu Państwa
(poza Skarbem Państwa jest jeszcze 7 udziałowców) , jednakże nie jest to już spółka skarbu
państwa . Pojęcie Spółka Skarbu Państwa stosuje się zwykle w stosunku do podmiotów z 100%
udziałem SP

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Spółka Polska Grupa Górnicza S.A figuruje w wykazie spółek
z udziałem Skarbu Państwa nadzorowanych przez prezesa Rady Ministrów (stan z 5.09.2019
roku). W związku z tym rekomendacje ww Spółki odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
(co jest zgodne z definicją podaną w dokumentacji rekrutacyjnej tj. Rozdział III pkt.3 ust.3
partner społeczny w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240, z późn. zm.) i zgodnie
z załącznikiem 8 w części dotyczącej posiadania rekomendacji ppkt a).

WICYDYREKTOR
Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie
/-/
Iwona Zdunek
(podpis na oryginale)

