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Przemyśl, 23.12.2021 r. 

ZP.271.25.2021 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SWZ) 

Dotyczy postępowania pod nazwą ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM 
I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL 
 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), informuje 
o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach. 
 

Pytanie 1 
Zamawiający, w odpowiedziach na pytania nie wyraził zgody na zmianę katalogu dokumentów, które może żądać 
od Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia.  
Zamawiający w pkt X. SWZ oraz § 5 Załącznika nr 2 do SWZ zobowiązał Wykonawcę do przedkładania na każde 
wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodów w celu potwierdzenia wymogów 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.  
Najistotniejszym jest fakt, że Wykonawca spełnia wymogi przepisów prawa dotyczące zatrudnienia wskazane w 
treści specyfikacji (pkt X. SWZ oraz § 5 Załącznika nr 2 do SWZ). Obawy nasze budzą ewentualności 
udokumentowania faktu zatrudnienia zapisami jakie Zamawiający określił w tej kwestii w SWZ i ewentualności 
żądania zanonimizowanych kopii umów o pracę pracowników Wykonawcy wykonujących czynności przyjmowania 
przesyłek w placówkach nadawczych, sortowania przesyłek oraz doręczania przesyłek.  
Tak postawione przez Zamawiającego wymagania, przy bardzo dużej ilości zatrudnianych przez Wykonawcę osób, 
rodzą dla Wykonawcy konsekwencje zgromadzenia rozbudowanej dokumentacji. Zamawiający co prawda 
wskazuje, że niekoniecznie jest to czynność pewna, gdyż Zamawiający „będzie mógł żądać” takich środków 
dowodowych jak kopie umów o pracę, niemniej Wykonawca składając ofertę w postępowaniu musi taką sytuacje 
przewidzieć i móc taki wymóg spełnić. Pomimo, że to hipotetyczne założenie, niemniej staje się czynnością na tyle 
złożoną biorąc pod uwagę skalę działalności Wykonawcy i liczbę zatrudnionych pracowników, że aż niewykonalną. 
Mając na uwadze iż Zamawiający w przeważającej części nadaje korespondencję skierowaną na teren Miasta i 
Gminy Przemyśl oraz mając na uwadze skalę działalności Wykonawcy, a także liczbę osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę pracowników, Wykonawca zwraca się ponownie z prośbą do Zamawiającego o 
zawężenie grona wskazanych pracowników do: 

✓ pracowników przyjmujących przesyłki od Zamawiającego w placówkach Wykonawcy;  

lub  

✓ pracowników sortujących przesyłki Zamawiającego na terenie miasta Przemyśl;  
lub  

✓ pracowników doręczających przesyłki Zamawiającego na terenie miasta Przemyśl;  

lub  

✓ pracowników pełniących nadzór nad realizacją umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 2 
Mając na względzie powyższe dot. skali prowadzonej działalności (teren całego kraju,), jak również ilości 
zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników i rozbudowanej struktury organizacyjnej Wykonawcy oraz zapisy 
pkt X. SWZ oraz § 5 Załącznika nr 2 do SWZ- wzór Umowy, w którym Zamawiający wskazuje rodzaje dokumentów 
które może zażądać podczas przeprowadzonej kontroli w miejscu wykonywania zadań, Wykonawca zwraca się 
ponownie z prośbą o zmianę w zakresie wskazania żądania możliwych środków dowodowych potwierdzających 
fakt zatrudnienia do:  
• oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę;  
• zaświadczeń właściwego ZUS, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy;  

http://www.przemysl.pl/
mailto:kancelaria@um.przemysl.pl


2 

• w przypadku gdy wymienione dokumenty budziłyby wątpliwości Zamawiającego co do spełnienia wymagań 
zatrudnienia osób na umowę o pracę – do zanonimizowanych kopii umów o pracę pracowników:  

✓ pracowników przyjmujących przesyłki od Zamawiającego w placówce Wykonawcy; 

lub 

✓ pracowników sortujących przesyłki Zamawiającego na terenie miasta Przemyśl; 
lub 

✓ pracowników doręczających przesyłki na terenie miasta Przemyśl; 

lub 

✓ pracowników pełniących nadzór nad realizacją umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę polegającą na wykreśleniu zapisów SWZ oraz Załącznika Nr 2 i 2a – 
Projektowanych postanowień umowy dot. środków dowodowych w postaci poświadczonej za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę lub innych 
dokumentów potwierdzających zatrudnianie na podstawie stosunku pracy. 
 

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu 
stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

 

 

 

Z up. PERZYDENTA MIASTA 

SEKRETARZ MIASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp wyjaśnienia umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

www.platformazakupowa.pl  

http://www.platformazakupowa.pl/
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