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ZP.271.0003.2022 

Wyjaśnienia  

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy 

Nowa Sól-Miasto. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) 

zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści 

specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 13 (numeracja prowadzona narastająco) 

Zgodnie z pkt. 6 OPZ Zamawiający ma prawo zlecić świadczenie usług pocztowych 

innemu operatorowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze 

od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. Zamawiający zgodził się 

jedynie na wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku działania siły 

wyższej.  

Wykonawca ponownie wyjaśnia, iż odbiór przesyłek jest dodatkową usługą 

transportową i brak realizacji samej usługi odbioru nie ogranicza Zamawiającemu 

możliwości samodzielnego nadania przesyłek w placówce Wykonawcy.  

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w taki sposób, aby konsekwencją braku 

realizacji usługi odbioru w danym dniu i czasie była sankcja (kara) za brak odbioru 

przesyłek w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór. 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 6 OPZ zamawiający podtrzymuje zapis, że ma prawo zlecić świadczenie 

usług pocztowych innemu operatorowi, a kosztami obciążyć wykonawcę, jeżeli 

wykonawca nie odbierze od zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 

Pytanie nr 14 

Wykonawca ponownie zwraca uwagę, iż zamówienie może być realizowane na terenie 

całego kraju oraz z uwagi na skalę zatrudnienia (kilkadziesiąt tysięcy osób w kraju 

wykonujących czynności związanych z doręczaniem, sortowaniem, wydawaniem 

przesyłek, rejestrowaniem korespondencji), może stać się niemożliwym przedstawienie 

Zamawiającemu dokumentów, jeżeli na etapie przeprowadzania postępowania 

Zamawiający nie określa czy będzie oczekiwał dokumentów dotyczących wszystkich 

pracowników wykonujących określone czynności czy wybranych pracowników. 

Brak zapisu dotyczącego określenia max ilości pracowników, może skutkować dla 

Wykonawcy zarówno wzrostem kosztów związanych z obsługą przetargu jak i 

nieprzekazaniem w terminie wymaganych dokumentów, co z kolei wiąże się z 

wysokimi karami. 
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Spełnienie wymogu zamówienia w zakresie anonimizacji jest bardzo czasochłonne i 

pracochłonne. Należy wskazać, że przygotowanie 1 zanimizowanego dokumentu 

wymaga co najmniej 10 minut. Należy podkreślić, że na średni czas na realizacji skanu 

i anonimizacji 1 umowy składa się: 

- wyjęcie umowy z akt osobowych, 

- sporządzenia skanu, 

- anonimizacja danych, 

- przekazanie skanu do koordynatora z danego RPKL, 

- skompresowanie i zabezpieczenie pliku oraz wysyłka, 

- wpięcie oryginału umowy do akt osobowych 

W związku z powyższym oraz z uwagi na wyeliminowanie zaangażowania pracowników 

Wykonawcy w przedstawianie dowodów zatrudnienia Wykonawca wnioskuje o zmianę 

treści projektowanych postanowień umowy pkt 9) na następującą: 

„9) W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie zamawiającego (nie częściej niż 

raz na kwartał), w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 14 dni 

roboczych od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w 

trakcie realizacji umowy czynności wskazane w pkt 6. Zamawiający może żądać 

następujących dokumentów: 

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na 

podstawie umowy o pracę o treści:  

„Wykonawca oświadcza, że osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane 

doręczaniem, sortowaniem, wydawaniem przesyłek, rejestrowaniem korespondencji, a 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  są zatrudnione przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Liczba tych pracowników wynosi…” 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (nie więcej niż 5 

osób losowo wybranych przez Wykonawcę), 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopi dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (nie więcej niż 5 osób losowo wybranych przez 

Wykonawcę), 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie uwzględnia uwag wykonawcy. Wymaganie zamawiającego (wraz z 

możliwością kontroli) dotyczą jedynie osób uczestniczących przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia a nie wszystkich pracowników wykonawcy. 

 

Pytanie nr 15 

W Projektowanych postanowień umowy Zamawiający doprecyzował sankcje za 

niezłożenie przez wykonawcę żądanych przez zamawiającego dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę. 

W opinii Wykonawcy ustalona przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco 

wygórowana. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość 

obniżenia kary do poziomu 100,00 zł za każdy przypadek? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie uwzględnia uwag wykonawcy. Celem kary umownej jest 

wyegzekwowanie obowiązku w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę. 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji 
warunków zamówienia. 

                                

Naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych 
(-) Wojciech Babiarczuk 

Podpisano elektronicznie 
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