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Znak pisma: OP-ZP.7729.3.2018/7 

2018-0370881 

  

POZNAŃ ,  2018-09-13 

 

BIP oraz STRONA INTERNETOWA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Dotyczy postępowania na: „Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji 

Mienia Wojskowego w Poznaniu” znak sprawy: OP-ZP.7729.3.2018 

 

 

 Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na zasadach 

stosowanych zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wpłynęły do Zamawiającego pytania od 

Wykonawcy.  

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z zapisem rozdziału VI ust. 4 ogłoszenia 

udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie 1. (pisownia oryginalna) 

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 11  pkt 3 Zamawiający określa „W trakcie realizacji zamówienia na 

każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

b) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy” 

 

Wykonawca jest operatorem wyznaczonym, w związku z czym będzie na nim ciążył obowiązek 

przedstawienia nawet kilkudziesięciu tysięcy kopii dokumentów potwierdzających opłacenie składek 

za ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne. Czynności polegające na zanonimizowaniu takiej ilości 

dokumentów będą niemożliwe do wykonania. Żądanie jest technicznie niemożliwe do realizacji jak 

również koszt wygenerowania żądanych dokumentów będzie przewyższał karę umowną, a ilość żądań 

zamawiającego jest w zasadzie nieograniczona. Wykonawca nie będzie w stanie wskazać, którzy 

pracownicy będą fizycznie realizować umowę (z uwagi na liczbę pracowników, fluktuację itp.) 

Sporządzenie oświadczenia wg. propozycji modyfikacji wyczerpuje znamiona zapisu  Załącznik nr 7 

do Ogłoszenia § 11  pkt 1. Przekazywanie Zamawiającemu informacji  Wymaganych w Oświadczeniu 

jest równoznaczne z udostępnianiem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są 
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Zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez Wykonawcę 

wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem 

niezbędny dla weryfikacji spełnienia określonych warunków przez Wykonawcę. Dla Zamawiającego 

nie powinno być istotne kto konkretnie zatrudniony jest u Wykonawcy na podstawie Umowy o pracę, 

a jedynie sam fakt zatrudnienia osób w takiej formie. Jak również sporządzenie chociażby list 

imiennych pracowników zw. na zatrudnienie przez Wykonawcę ponad 80 000 pracowników jest 

wysoce pracochłonne i uciążliwe. Ponadto ustalenie kary umownej zgodnej z zapisami  Załącznika nr 

7 do Ogłoszenia § 7 pkt 3 jest wysoce rażąca w kontekście liczby zatrudnionych osób przez 

Wykonawcę 

 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu  

 

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 11  pkt 3 Zamawiający określa „W trakcie realizacji zamówienia na 

każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać następujących dokumentów: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz procentowego poziomu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w stosunku do ogółu zatrudnienia Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

b) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS przez Wykonawcę 

 

Odpowiedz na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów istotnych postanowień umowy w powyższym 

zakresie.  

Zamawiający wyjaśnia, że żądanie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS jest tylko uprawnieniem 

Zamawiającego a nie obowiązkiem. Jednocześnie modyfikacja o którą wnosi Wykonawca tj. 

„Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS przez Wykonawcę” wg. art. 217 Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257-j.t.) nie zmienia skutków tego zapisu, 

bowiem  zaświadczenie jako dokument urzędowy wydaje organ administracji publicznej w 

odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy 

przedłożenia kilku tysięcy zaświadczeń dla każdego pracownika oddzielnie, a jedynie ogólnie w 

przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w konkretnym stanie faktycznym. Wobec 

powyższego Zamawiający nie widzi zasadności zmiany modyfikacji.  

 

 

Pytanie 2. (pisownia oryginalna) 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11.09.2018 na pytanie nr 10 „Zamawiający 

wyjaśnia, że przesyłki niestandardowe to paczki do 10 kg” Wykonawca wnosi o modyfikację 

Załącznika nr 3 do Ogłoszenia  Lp. XI ppkt 7 „przesyłka niestandardowa do 10 kg”  

 

Odpowiedz na pytanie nr 2: 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Formularz cenowy Lp. XI pkt. 7 w 

następujący sposób:  

dotychczasowe zdanie „przesyłki niestandardowe” 

otrzymuje brzmienie: „przesyłki niestandardowe do 10 kg” 

 

Zmodyfikowany formularz ofertowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania. 
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Pytanie 3. (pisownia oryginalna) 

W związku ze złożonymi wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia w Postępowaniu oraz 

okolicznością, że czas pozostały do wyznaczonego terminu składania jest zbyt krótki, aby 

przygotować i złożyć ofertę w Postępowaniu, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie 

terminu składania oferty w Postępowaniu do dnia 18 września 2018. 

 

Odpowiedz na pytanie nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. W związku z powyższym 

dokonuje modyfikacji Ogłoszenia w następują sposób:  

 
1. W rozdziale IX ust. 2 dotychczasowe zdanie:  
„Nie otwierać przed dniem 17 września 2018 r., godz. 10:00”  

otrzymuje brzmienie:  

„Nie otwierać przed dniem 18 września 2018 r., godz. 10:00”.  
 

2. W rozdziale X ust. 2 dotychczasowy zapis:  

„Termin składania ofert upływa dnia 17 września 2018 r., o godz. 9:30”  

otrzymuje brzmienie:  

„Termin składania ofert upływa dnia  18 września 2018 r., o godz. 9:30”. 

3. W rozdziale X ust. 5 dotychczasowy zapis:  

„Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania 

ofert, tj. 17 września 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej  

(I piętro).” 
otrzymuje brzmienie: 

„Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, tj. 18 września 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, w Sali 

konferencyjnej (I piętro).” 

 

 

Zamawiający zgodnie z zapisem rozdziału VI ust. 6 Ogłoszenia modyfikuje § 7 ust. 3,  

§ 11 ust. 3 pkt. a) Załącznika nr 7 do Ogłoszenia oraz dopisuje w Rozdziale XIII ust. 4 Ogłoszenia 

w następujący sposób: 

 

Nowy zapis § 7 ust. 3 Załącznika nr 7 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązany 

jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 200,00 zł, za każdy przypadek, dla którego 

na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 

-3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.” 

 

Nowy zapis § 11 ust. 3 pkt. a) Załącznika nr 7 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie „oświadczenie 

Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności 

wskazane w ust. 1 będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z 

oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego 

oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i 

podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu” 

 

Nowy zapis Rozdziału XIII ust. 4 Ogłoszenia otrzymuje brzmienie „Najpóźniej w dniu przystąpienia 

do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane 
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przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym 

rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno 

określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub 

Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego 

podmiotu;  

 

 

 

Wykonawcy są zobowiązani do wzięcia pod uwagę ww. odpowiedzi i modyfikacji Ogłoszenia przy 

sporządzaniu oferty.  

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1) Zaktualizowany Załącznik nr 3 do Ogłoszenia „Formularz cenowy” 

2) Zaktualizowany Załącznik nr 7 do Ogłoszenia „Istotne postanowienia umowy” 
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