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Kąty Wrocławskie 24-11-2021 
 
Zamawiający: 
ZGK Sp. z o.o. 
w Kątach Wrocławskich  
ul. 1Maja 26B 
55-080 Kąty Wrocławskie 

          Do Wykonawców 
zainteresowanych udziałem w postępowaniu  

 
 
Znak sprawy: ZGK/DOK/TP/04/2021 
(ID 522529)     

 

Dotyczy postępowania: 

„Wdrożenie e-usług publicznych w ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 

Numer naboru: RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 

Program Operacyjny RPDS: RPO WD 2014-2020 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę w postępowaniu: 
 
Pytanie Wykonawcy: 
„Czy Zamawiający wyklucza udział w postępowaniu jednoosobowe działalności gospodarcze, w których 
Wykonawca w ramach prowadzonej działalności sam wykonuje prace. Art. 95 ustawy Pzp nie ma zastosowania 
do osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną, w tym również ̇do przedsiębiorcy prowadzącego 
indywidualną działalność gospodarczą? 
Zarówno w wzorze umowy jak i w SWZ Zamawiający nie zawarł odpowiedniej klauzuli wykluczenia mówiącej, że 
wymóg zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 95 Pzp nie dotyczy przedsiębiorcy 
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, a wręcz wymaga i narzuca na niego obowiązek 
zatrudnienia osoby. Dodatkowo w umowie nałożył kary na Wykonawcę za nie spełnienie tego warunku (również 
bez klauzuli wykluczenia dla jednoosobowych działalności gospodarczych).” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy prowadzą jednoosobową działalność  
gospodarczą( JDG) i osobiście wykonują pracę związaną z tą działalnością. Wymóg zawarty w SWZ (pkt 2.7) oraz 
wzorze umowy (§11) nie dotyczy samego Wykonawcy (w tym osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą lub wspólników spółek osobowych), którzy osobiście realizować będzie wymienione tam czynności 
na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienia). 
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Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 z późn. zm.), Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia wymagania 
związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, wówczas jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, czyli 
wówczas, gdy polega na wykonywaniu pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.  
Przepis powyższy ma na celu zagwarantowanie przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych 
i zerwania z praktyką zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione charakterem 
stosunku. W przypadku samozatrudnienia taka sytuacja nie zachodzi. 
 
Mając na uwadze powyższe, w sytuacji gdy Wykonawca realizować będzie zamówienie osobiście jako 
prowadzący jednoosobową działalność  gospodarczą (JDG), winien umieścić  tę informację w formularzu 
ofertowym, art.95 ustawy z dnia 11 września 2019r  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 
późn. zm.) nie ma wówczas zastosowania wobec tego Wykonawcy. 
 
W związku z udzieleniem odpowiedzi Wykonawcy, Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ, a mianowicie: 
 

1. dodał pkt 2.8 w SWZ,  który brzmi:  
„ Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy prowadzą jednoosobową 
działalność  gospodarczą (JDG) i osobiście wykonują pracę związaną z tą działalnością, a zatem zamierzają 
realizować osobiście zamówienie. Wymóg określony w pkt. 2.7 SWZ nie ma zastosowania w stosunku do 
takiego Wykonawcy.” 
  

2. dodał pkt 16 w Formularzu oferty, który brzmi:  
„Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz zamierzam realizować zamówienie 
osobiście: 
TAK/NIE*   
(*niewłaściwe skreślić)” 
 
Zamawiający informuje, że zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  
Wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ i są udostępnione 
na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 286 ust.7. 
 
Z uwagi na zadane pytanie  Wykonawcy,  Zamawiający dokonał uprzednio przedłużenia terminu składania ofert, 
oraz terminu otwarcia  ofert, a także terminu związania ofertą Wykonawców oraz dokonał zmiany ogłoszenia  
i zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 286 ust.9. pod 
numerem: 2021/BZP 00280668/01. 
Z uwagi na dokonaną zmianę ogłoszenia zmieniony został nr ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, co zostało uwzględnione  przez Zamawiającego w zmianie treści SWZ: 
 
z: nr: 2021/BZP 00264887/02   
na: nr:  2021/BZP 00264887/03 
 

 
 
Otrzymują: 
1. https://platformazakupowa.pl/transakcja/522529    
2. ZGK, a/a 
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