
Leszno, dnia 21 października 2020 r. 
 

OR.VI.272.8.2020 
                 

 
Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 
 

Starostwo Powiatowe w Lesznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia i modyfikuje treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym                        
i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lesznie. 

 
 

Pytania Wykonawcy 

Pytanie 1 
SIWZ rozdział XVIII, ust. 48. 
Zamawiający zastrzega możliwość kontroli zatrudnienia, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy 
do okazania oświadczeń i dokumentów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę          
z pracownikami. 
 
Wykonawca informuje, iż w aktualnym brzmieniu ww. punkt ze wszystkimi wymogami nałożonymi na 
Wykonawcę w zakresie okazania dowodów jest nie do zaakceptowania. Zdaniem Wykonawcy tak 
sformułowany zapis wyklucza duże podmioty ze względu na wielkość ich organizacji oraz centralizację 
wielu płaszczyzn działalności. Ponadto Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na 
stanowisku, iż z regulacji zawartych w art. 29 ust. 3a oraz 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych nie można wywodzić podstawy do przekazywania Zamawiającemu danych osobowych 
pracowników, a zarówno dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w art. w art. 29 ust. 3a, jak i 
kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w tym artykule może odbywać się w 
sposób, który nie będzie wiązał się z przetwarzaniem danych indywidualnych osób. 
 
W związku z powyższym w aspekcie udokumentowania spełnienia ww. warunku Wykonawca proponuje 
pozostawienie oświadczenia jako dowód spełniający wymóg zatrudnienia. 
 
 
Pytanie 2 
SIWZ rozdział XVIII ust. 50. 
Zamawiający umieścił zapis: „W przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego 
terminie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
pkt 47, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień 
zwłoki.” 
 
Wykonawca ze względu na wielkość jego organizacji jak również na centralizację wielu płaszczyzn jego 
działalności, wnioskuje do Zamawiającego o wykreślenie przedmiotowego zapisu lub obniżenie kar 
umownych o 50%. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania wyrazi zgodę na wystawianie faktury  
i przesyłanie jej drogą elektroniczną przez Wykonawcę? 
 
 
 
 



Pytanie 4 
Czy Zamawiający po rozstrzygnięciu przedmiotowego zamówienia wpisze do umowy uzgodnione  
z Wykonawcą kwestie technologiczne między innymi takie jak: wskazanie placówki pocztowej 
obsługującej Zamawiającego, prawidłowe oznaczenie nadawanych przesyłek przez Zamawiającego  
i regulaminów? 
 
Pytanie 5 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 4, czy Zamawiający podpisze Porozumienie do umowy 
regulujące kwestie technologiczne między innymi takich jak: wskazanie placówki pocztowej obsługującej 
Zamawiającego, prawidłowe oznaczenie nadawanych przesyłek przez Zamawiającego i regulaminów? 
 
Pytanie 6 
Zamawiający w formularzu cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ w wierszach od nr 84 do 88 wskazuje 
„usługi dodatkowe - przesyłki kurierskie na terenie kraju” 
Wykonawca informuje, że zgodnie z warunkami świadczenia i realizowania usług „usługa doręczenia do 
godz. 8:00, do godz. 9:00, do godz. 12:00 oraz doręczenie na wskazaną godzinę i doręczenie po godzinie 
17:00” usługa świadczona jest po pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę możliwości jej wykonania; 
usługa niedostępna dla przesyłek niestandardowych, przesyłek z zawartością owadów i żywych ptaków 
oraz przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie”.  
 
Czy wobec powyższego dla Zamawiającego wystarczająca będzie taka forma realizowania przez 
Wykonawcę ww. usług? 
 
Pytanie 7 
Zamawiający wymaga, aby co najmniej 50% osób realizujących czynności: 
 - doręczania przesyłek pocztowych, 
-  przyjmowania do nadania, wydawania przesyłek, 
-  sortowania przesyłek 
było zatrudnionych przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę według stanu na dzień 30 września 
2020 r., zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.z 2020 r., poz. 
1320). 
 
Czy zamawiający wyraża zgodę na to, aby osoby zostały zatrudnione na moment świadczenia usługi dla 
zamawiającego oraz aby to było 50% osób zatrudnionych w zakresie usług realizowanych na terenie 
Leszna? 
 
Pytanie 8 
„Wykonawca dysponuje na terenie powiatu leszczyńskiego co najmniej 12 placówkami służącymi do 
odbioru przesyłek awizowanych, czynnymi przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Rejon występowania 
placówek (biur) na terenie gminy: Krzemieniewo (co najmniej 1 placówka), Lipno (co najmniej 1 
placówka), Osieczna (co najmniej 1 placówka), Rydzyna (co najmniej 1 placówka), Święciechowa (co 
najmniej 1 placówka), Wijewo (co najmniej 1placówka), Włoszakowice (co najmniej 1 placówka) oraz na 
terenie miasta Leszna (co najmniej 5 placówek). (załącznik nr 6 do SIWZ). 
 
Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na terenie powiatu leszczyńskiego placówkami dysponował 
podwykonawca wykonawcy, czyli Poczta Polska S.A.? 
  
Pytanie 9 
Ze względu na specyfikę części przesyłek rejestrowanych Zamawiającego, wymagane jest przestrzeganie 
przez Wykonawcę wymogów ustawowych w odniesieniu do dokumentów urzędowych w zakresie: 1) 
skutków potwierdzenia przyjęcia przesyłki (moc dokumentu urzędowego) – art. 17 ustawy Prawo 
pocztowe (potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez placówkę pocztową operatora 
wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego), 2) skutków nadania pisma (moc doręczenia – 
zachowanie terminu), m.in.: art. 57 §5 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (termin 
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej 



operatora wyznaczonego), art. 165 §2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (oddanie pisma 
procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem 
go do sądu), art. 198 b ust. 2 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych (złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem), art. 176 ust. 3 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego).” 
 
W związku z tym zapisem w przypadku kiedy Wykonawca nie będzie operatorem wyznaczonym, czy 
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której przesyłki rejestrowane wymagające mocy dokumentu 
urzędowego będą wydzielone przez Zamawiającego w oddzielny strumień celem ich nadania u operatora 
wyznaczonego? Czy Zamawiający może oszacować ilość przesyłek rejestrowanych wymagających mocy 
dokumentu urzędowego? 
 
Odpowiedzi Zamawiającego 

 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawienie oświadczenia jako wyłącznego dowodu 

potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami. Znowelizowane 
przepisy ustawy Pzp przewidują bowiem znacznie szerszy katalog instrumentów służących do 
weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że sformułowane przezeń wymogi w tym zakresie są 
mniej uciążliwe dla wykonawcy  w porównaniu z zapisami ustawowymi.  
 

2. Zamawiający modyfikuje zapisy określone w rozdziale XVIII ust. 50 do SIWZ, który otrzymuje 
brzmienie: 

 
„50. W przypadku niedostarczenia w wymaganym przez Zamawiającego terminie dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt 47, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 40 zł za każdy dzień 
zwłoki. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  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 
w pkt 47 czynności.” 

 
3. Zamawiający po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania wyrazi zgodę na wystawianie 

faktury i przesyłanie jej drogą elektroniczną przez Wykonawcę. 
 

4. Zamawiający po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania wyrazi zgodę na wpisanie do 
umowy uzgodnione z Wykonawcą kwestie technologiczne, między innymi takie jak: wskazanie 
placówki pocztowej obsługującej Zamawiającego, prawidłowe oznaczenie nadawanych przesyłek 
przez Zamawiającego i regulaminów. 
 

5. Nie dotyczy w związku z odpowiedzią zawartą w pkt. 4. 
 

6. Zamawiający informuje, że wskazana przez Wykonawcę forma realizowania usług w zakresie 
przesyłek kurierskich na terenie kraju jest wystarczająca dla potrzeb Zamawiającego. 
 

7. Zamawiający wyraża zgodę na to, aby osoby wykonujące czynności wskazane przez 
Zamawiającego zostały zatrudnione na moment świadczenia usługi dla Starostwa Powiatowego w 
Lesznie. Zamawiający nie zgadza się jednak, aby ograniczyć warunek zatrudnienia osób  
wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego jedynie do usług realizowanych na 
terenie Leszna. 
 



8. Zamawiający wyraża zgodę, aby na terenie powiatu leszczyńskiego placówkami dysponował 
podwykonawca wykonawcy, czyli Poczta Polska S.A. 
 

9. Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę działalności jako organu administracji 
publicznej, większość przesyłek rejestrowanych wymaga mocy dokumentu urzędowego, a tylko 
niewielki procent stanowią przesyłki, które nie wymagają nadania u operatora wyznaczonego.       
W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielenia przesyłek rejestrowanych 
wymagających mocy dokumentu urzędowego „w oddzielny strumień celem ich nadania                 
u operatora wyznaczonego.” Celem Zamawiającego jest bowiem wybór wykonawcy, który 
zagwarantuje kompleksowe świadczenie usług pocztowych. Jednocześnie Zamawiający  zwraca 
uwagę, że to ustawodawca wskazuje operatora wyznaczonego oraz określa rodzaj przesyłek, które 
wymagają mocy dokumentu urzędowego, na co Zamawiający nie ma wpływu. 
 

 
 

                                                Z up. STAROSTY 
 

/-/ Maciej Wiśniewski 
                     Wicestarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


