
 

 

  

                                       Swarzędz, dnia 24 listopada 2021 r. 

WRPZP.271-36/2021 
 

Wyjaśnienia 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług 

pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu” 

 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 

Załącznik nr 7 do SWZ § 9 ust. 1.  

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej usługi pocztowe stanowiące przedmiot 

zamówienia realizowane będą m.in. na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r., poz. 1529). Wykonawca jako 

operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 wskazanej ustawy. 

Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego 

wykonania usługi pocztowej, w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy w/w 

ustawy i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w 

przepisami), nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

Ponadto, zastrzeżenie kary umownej z tytułu rozwiązania umowy nie odpowiada literalnemu 

brzmieniu przepisów art. 483 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym można zastrzec w 

umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Nadto 

art. 484 kodeksu cywilnego stanowi m.in. jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części 

wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy 

kara umowna jest rażąco wygórowana (a z takim przypadkiem kary wygórowanej mamy do 

czynienia w zapisach „Umowa §9 ust. 1).  

Z uwagi na niezgodność przywołanego zapisu z przepisami obowiązującymi w 



przedmiotowym zakresie, zasadnym jest wykreślenie przez Zamawiającego wskazanych 

zapisów dotyczących kar umownych i w ich miejsce wprowadzenie postanowień 

regulujących odpowiedzialność operatora pocztowego na zasadach określonych w ustawie 

Prawo pocztowe i aktach wykonawczych, co zresztą sam Zamawiający precyzuje w zapisie 

„(Załącznik nr 7 do SWZ §1 ust. 2 litera a))”  

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych 

wówczas Wykonawca prosi o zmianę zapisów na następujące:  

„16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nierozpoczęcie przez Wykonawcę 

wykonywania umowy, w wysokości 1,00% niewykorzystanej wartości umowy brutto, o 

której mowa w § 8 ust. 1 umowy.”  

 

Wyjaśnienie nr 1 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

W Załączniku nr 7 do SWZ – PPU § 9 ust. 1 otrzymuje treść: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy lub nierozpoczęcie przez Wykonawcę wykonywania umowy, 

w wysokości 1,00 % niewykorzystanej wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 

umowy. „ 

 
Pytanie nr 2 

Załącznik nr 7 do SWZ §9 ust. 2.  

Zamawiający bezwzględnie wymaga realizacji usługi odbioru przesyłek i jednocześnie nie 

uwzględnia w treści Zapytania okoliczności spowodowanych przyczynami niezawinionymi 

przez Wykonawcę. Wśród nich można wymienić w szczególności działania siły wyższej oraz 

innych zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności 

uniemożliwiające wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek części (np. władcze 

działania organów państwowych, samorządowych oraz organizacji międzynarodowych, 

zmiana przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje 

społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, stany 

nadzwyczajne w tym stan wojenny lub wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek części 

terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, działalność przestępczą osób 

trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił przyrody). 

Dodatkowo należy wskazać nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym 

pozostające poza kontrolą Wykonawcy, których nie można przewidzieć, a które ze względu 

na wywierane skutki uniemożliwiają, bądź znacznie utrudniają wykonanie usługi odbioru 



przesyłek. Czy z uwagi na fakt, iż odbiór przesyłek jest dodatkową usługą (brak odbioru nie 

ogranicza Zamawiającemu możliwości samodzielnego nadania przesyłek w placówce 

Wykonawcy), Zamawiający zmodyfikuje zapis w sposób taki aby konsekwencją braku 

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

przesyłek?  

Czy Zamawiający uwzględni wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę? 

Jednocześnie, uwzględniając wewnętrzne regulacje Wykonawcy w zakresie usługi odbioru 

przesyłek, Zamawiający prosi o modyfikację treści Zapytania ofertowego poprzez 

ograniczenie skutków niewykonania usługi do kary umownej za niezgłoszenie się 

Wykonawcy po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden 

odbiór? 

Wyjaśnienie nr 2 

Zamawiający wyjaśnia, że usługa odbioru przesyłek jest przedmiotem postępowania 

przetargowego podobnie jak świadczenie usług pocztowych. 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W załączniku nr 7 – PPU 

Zamawiający doprecyzowuje zapis w § 9 ust. 2 otrzymuje on następującą treść: 

„2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy przypadek nie odebrania 

przesyłek w przewidzianym w umowie dniu w wysokości 500,00 zł., chyba że niewykonanie 

usługi nastąpiło:  

− wskutek siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

− z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego niewywołanych winą Wykonawcy.  

W przypadku braku możliwości realizacji usługi odbioru przesyłek w danym dniu Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.” 

 

Pytanie nr 3 

Załącznik nr 7 do SWZ § 9 ust. 4. 

W Załącznik nr 7 do SWZ Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia wysokości 

naliczanych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez 

Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes 

Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara 

umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając 

możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie 

bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane za nadużycie prawa, 

skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego  



w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy  

o wykreślenie wyżej przywołanych zapisów. 

Wyjaśnienie nr 3 

W załączniku nr 7 – PPU w § 9 Zamawiający wykreśla ust.4. 

 

Pytanie nr 4 

Załącznik nr 7 do SWZ § 8 ust. 2, §11 ust. 10 litera c).  

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazany w SIWZ §4 termin realizacji zamówienia wynosi 3 

lata. Mając to na uwadze trudno jest przewidzieć trendy kształtowania cen na rynku usług 

pocztowych i tym samym zagwarantować ich niezmienności przez tak długi okres czasu. 

Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony jest zobligowany do 

przedłożenia Prezesowi UKE projektu cennika usług powszechnych, który co do zasady nie 

może przekroczyć maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne 

określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1 Prawa pocztowego, dotyczącym 

przystępności cenowej tych usług. Natomiast przepisy art. 53 i 54 ustawy Prawo pocztowe 

wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.  

Zatem w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku 

rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym 

okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w SIWZ, Wykonawca zmuszony 

będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów 

ustawowych – nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy 

antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu na 

ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze publicznym, jak również ze 

względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres 

trudno nawet przewidzieć.  

W związku z powyższym Wykonawca prosi o wprowadzenie w treści SIWZ zapisów 

dopuszczających możliwość zmiany cen jednostkowych świadczenia usług, zatwierdzonych 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie obowiązywania umowy  

o brzmieniu:  

„Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę ulegną zmianie pod warunkiem 

zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób 

dopuszczony przez przywołaną wyżej ustawę.“  

W sytuacji braku akceptacji Wykonawca proponuje zagwarantowanie cen w pierwszym roku 

obowiązywania umowy z jednoczesną możliwością zmiany cen w sytuacji zatwierdzenia ich 

przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w drugim i trzecim roku trwania umowy. 



 

Wyjaśnienie nr 4 

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami rozdziału VI SWZ oraz §10 ust. 1 

załącznika nr 7 - PPU usługa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia świadczona 

będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 11 ust. 10 lit. c) w załączniku nr 7 - PPU. 

Otrzymuje on następującą treść: 

 

„c) możliwości zmiany cen jednostkowych usług powszechnych świadczonych przez 

Wykonawcę, w przypadku zatwierdzenia ich przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,  

w drugim roku trwania umowy. Przez pierwsze 12 miesięcy Wykonawca będzie stosował 

ceny zaoferowane w formularzu ofertowym.” 

 

Pytanie nr 5 

SWZ X. ust. 3 pkt. 2).  

W opinii Wykonawcy zapis do tyczące przedłożenia dokumentu JEDZ nie dotyczy bieżącego 

postępowania.  W związku z powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie błędnego wpisu. 

Wyjaśnienie nr 5 

Rozdział X - POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW otrzymuje następującą 

treść: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie do realizacji, którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 

tych zasobów oraz określa w szczególności: 



1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa  

w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby. 

 

Pytanie nr 6 

Załącznik nr 7 do SWZ §1 ust. 3, Załącznik nr 5 do SWZ VII ust. 1 – 6.  

Zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.  

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie postawionego wymogu, bowiem na podstawie art. 

95 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkiem Zamawiającego jest określenie w 



ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane 

wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy.  

W związku z powyższym Wykonawcą zwraca się o doprecyzowanie postawionego wymogu 

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, ale tylko w sytuacji, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

A contrario, Wykonawca wnosi o potwierdzenie słuszności twierdzenia, że wymóg 

postawiony przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu nie dotyczy sytuacji, jeżeli 

wykonanie określonych przez Zamawiającego czynności nie polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

Specyfika świadczenia usług pocztowych nie uzasadnia realizacji czynności w ramach tych 

usług tylko i wyłącznie przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, a uzasadnieniem 

wniosku Wykonawcy o doprecyzowanie wymogu w treści SWZ jest m.  

in. świadczenie usług pocztowych przez agentów pocztowych. Na podstawie umowy 

agencyjnej, zawartej z operatorem pocztowym, agenci pocztowi prowadzą działalność jako 

przedsiębiorcy pośredniczący na rzecz operatora pocztowego w zawieraniu z nadawcami 

umów o świadczenie usług pocztowych lub zawierający je w imieniu operatora pocztowego 

(art. 3 pkt 3 ustawy Prawo pocztowe). Ponadto, placówką pocztową jest jednostka 

organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć 

umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub 

kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone 

przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi 

pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie 

pocztowym (art. 3 pkt 15 ustawy Prawo pocztowe). Ustawodawca dopuścił tym samym 

świadczenie usług pocztowych przez osoby, z którymi operator pocztowy zawiera umowy 

cywilnoprawne. W obliczu specyfiki działalności agentów pocztowych, wykonujących 

czynności składające się na świadczenie usług pocztowych, stawianie bezwzględnego 

wymogu realizacji wszystkich czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia (czyli 

także czynności, których wykonywanie nie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) przez osoby 

zatrudnione w ramach stosunku pracy jest zdaniem Wykonawcy nieuzasadnione.  



Jednocześnie mając na uwadze skalę zatrudnienia występującą u Wykonawcy we 

wskazanych przez Zamawiającego obszarach zwracamy się z prośbą o zmianę 

przywołanych w treści pytania zapisów i zastąpienie ich w całości zapisami o następującej 

treści:  

1. Zamawiający (zgodnie z art. 95 ustawy Pzp) wymaga, aby osoby biorące udział w 

realizacji przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni. tj.  

a) wykonujące czynności odbierania oraz doręczania przesyłek pocztowych od 

Zamawiającego zatrudnionych na terenie powiatu gnieźnieńskiego  

oraz  

b) osobę pełniącą funkcję „Opiekuna” Zamawiającego (osoba ta będzie wykonywała 

następujące czynności: reprezentowanie Wykonawcy przed Zamawiającym przy realizacji 

umowy, pomoc w realizacji sytuacji problemowych, udzielanie informacji o wysyłkach 

realizowanych w trakcie umowy, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z usług 

pocztowych nieujętych w formularzu cenowym dostarczanie cennika)  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w dniu podpisania 

umowy, oświadczenia, które powinno zawierać w szczególności:  

a) imię i nazwisko pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę jako „Opiekun” 

Zamawiającego,  

b) na każde wezwanie Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na kwartał wskazanie, że 

objęte oświadczeniem czynności, o których mowa w ust. 1 litera b wykonuje osoba 

zatrudniona na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

3. W przypadku zmiany osoby realizujących czynności, o których mowa w ust. 1 litera b, 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania, w toku realizacji umowy, 

oświadczenia, określonego w ust. 2. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia 

zaktualizowanych danych w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmiany.  

4. W trakcie realizacji zamówienia nie częściej niż jeden raz na kwartał Zamawiający ma 

prawo wykonać czynności kontrolne odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonującej czynności, o których mowa w 

ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania, w wyznaczonym przez 

siebie terminie, nie krótszym niż 14 dni przedstawienia przez Wykonawcę poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopię umowy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż 5 osób (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy powinna zostać 



zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresu zamieszkania pracownika, bez nr PESEL pracownika, bez kwoty 

wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  

5. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

a) 20,00 zł za każdy dzień realizowania umowy, w przypadku wykonywania czynności, o 

których mowa w ust. 1 litera b) umowy, przez osobę niezatrudnioną na podstawie stosunku 

pracy,  

b) 20,00 zł za każdy dzień liczony od dnia następnego po terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, za brak aktualizacji oświadczenia, określonego w ust. 2 litera b) umowy.  

 

Wyjaśnienie nr 6 

W rozdziale III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt 6 otrzymuje treść: 

„ 6. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043  

i 1495). W szczególności:  

a) osoby wykonujące czynności odbierania oraz doręczania przesyłek pocztowych od 

Zamawiającego zatrudnione na terenie powiatu poznańskiego,  

b) osoba pełniąca funkcję „Opiekuna” Zamawiającego (osoba ta będzie wykonywała 

następujące czynności: reprezentowanie Wykonawcy przed Zamawiającym przy realizacji 

umowy, pomoc w realizacji sytuacji problemowych, udzielanie informacji o wysyłkach 

realizowanych w trakcie umowy, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z usług 

pocztowych nieujętych w formularzu cenowym dostarczanie cennika).  

 

W załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia punkt VII - Zatrudnienie na 

umowę o pracę otrzymuje treść: 

 

„1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę: 

a) osób wykonujących czynności odbierania oraz doręczania przesyłek pocztowych od 

Zamawiającego zatrudnionych na terenie powiatu poznańskiego,  



b) osoby pełniącej funkcję „Opiekuna” Zamawiającego (osoba ta będzie wykonywała 

następujące czynności: reprezentowanie Wykonawcy przed Zamawiającym przy realizacji 

umowy, pomoc w realizacji sytuacji problemowych, udzielanie informacji  

o wysyłkach realizowanych w trakcie umowy, w przypadku skorzystania przez 

zamawiającego z usług pocztowych nieujętych w formularzu cenowym dostarczanie 

cennika).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w dniu podpisania 

umowy, oświadczenia, które powinno zawierać w szczególności:  

a) imię i nazwisko pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę jako „Opiekun” 

Zamawiającego,  

b) na każde wezwanie Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na kwartał wskazanie, że 

objęte oświadczeniem czynności, o których mowa w ust. 1 litera b wykonuje osoba 

zatrudniona na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

3. W przypadku zmiany osoby realizujących czynności, o których mowa w pkt. 1 litera b, 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania, w toku realizacji umowy, 

oświadczenia, określonego w pkt. 2. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia 

zaktualizowanych danych w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmiany.  

4. Zgodnie z art. 438 ustawy Pzp w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać  

w szczególności:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresu 

zamieszkania pracownika, bez nr PESEL pracownika, bez kwoty wynagrodzenia). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 



podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
W załączniku nr 7 do SWZ – PPU: 
 
W § 1 wykreśla się ust. 3. 
 
W § 3 dodane zostają ust. 2 - 5. Otrzymują one następującą treść: 
 
„ 2. Wykonawca oświadcza, że:  

a) osoby wykonujące czynności odbierania oraz doręczania przesyłek pocztowych od 

Zamawiającego zatrudnione na terenie powiatu poznańskiego,  

b) osoba pełniąca funkcję „Opiekuna” Zamawiającego (osoba ta będzie wykonywała 

następujące czynności: reprezentowanie Wykonawcy przed Zamawiającym przy realizacji 

umowy, pomoc w realizacji sytuacji problemowych, udzielanie informacji o wysyłkach 

realizowanych w trakcie umowy, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z usług 

pocztowych nieujętych w formularzu cenowym dostarczanie cennika) są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks 

pracy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w dniu podpisania 

umowy, oświadczenia, które powinno zawierać w szczególności:  

a) imię i nazwisko pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę jako „Opiekun” 

Zamawiającego,  

b) na każde wezwanie Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na kwartał wskazanie, że 

objęte oświadczeniem czynności, o których mowa w ust. 2 litera b wykonuje osoba 

zatrudniona na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 



4. W przypadku zmiany osoby realizującej czynności, o których mowa w ust. 2 litera b, 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania, w toku realizacji umowy, 

oświadczenia, określonego w ust 3. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia 

zaktualizowanych danych w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmiany.  

5. Zgodnie z art. 438 ustawy Pzp w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać  

w szczególności:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresu 

zamieszkania pracownika, bez nr PESEL pracownika, bez kwoty wynagrodzenia). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.”  

 
W § 9 dodany zostaje ust. 3. Otrzymuje on następującą treść: 
 
„3. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

a) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień realizowania umowy, w przypadku wykonywania 

czynności,  

o których mowa w § 3 ust 2 litera b) umowy, przez osobę niezatrudnioną na podstawie 

stosunku pracy,  

b) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień liczony od dnia następnego po terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, za brak aktualizacji oświadczenia, określonego w § 3 ust. 3 litera b) 

umowy.” 

 

Biorąc pod uwagę powyższą zmianę oraz wyjaśnienie nr 1, 2, 3, § 9 PPU otrzymuje 

następującą treść: 

 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nierozpoczęcie przez Wykonawcę 



wykonywania umowy, w wysokości 1,00 % niewykorzystanej wartości umowy brutto, 

o której mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za każdy przypadek nie odebrania 

przesyłek w przewidzianym w umowie dniu w wysokości 500,00 zł., chyba że 

niewykonanie usługi nastąpiło:  

− wskutek siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

− z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego niewywołanych winą 

Wykonawcy.  

W przypadku braku możliwości realizacji usługi odbioru przesyłek w danym dniu 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. 

3. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

a) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień realizowania umowy, w przypadku 

wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust 2 litera b) umowy, przez osobę 

niezatrudnioną na podstawie stosunku pracy,  

b) w wysokości 20,00 zł za każdy dzień liczony od dnia następnego po terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, za brak aktualizacji oświadczenia, określonego  

w § 3 ust. 3 litera b) umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

5. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1.  

 
 
   Z poważaniem 
 
         Marian Szkudlarek 
         
                                                                                                 

 


