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OR.2710.19.2021   

      Lubsko, dnia  17 grudnia 2021 roku 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu 
Miejskiego w Lubsku na rok 2022" 

            Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) informujemy, że do 
Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

Zapytanie nr 1: 
Zgodnie z treścią SWZ Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostarczania przesyłek do 
każdego miejsca w kraju i za granicą.  
Czy w zakresie przesyłek listowych nadawanych na teren zagranicy, w ocenie Zamawiającego 
wystarczającym będzie dostarczenie przez Wykonawcę ww. przesyłek do każdego miejsca zagranicą 
objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym?  
Odpowiedź na pytanie 1: 
Tak. 
 
Zapytanie nr 2: 
W pkt. 5 Istotnych postanowień Umowy Zamawiający określa, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego.  
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie 
dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz 
uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie 
ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu 
cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, 
co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku 
zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku 
bankowego wierzyciela, co gwarantuje, m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.  
Ze względu na fakt, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek 
Wykonawcy, Zamawiający wnioskuje o zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej 
formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek 
bankowy Wykonawcy”  
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający zmienia zapisy SWZ w punkcie 5 -Istotnych postanowień Umowy – zdanie drugie. 
 
 
Zapytanie nr 3: 
Dotyczy sposobu podpisania umowy.  
Zgodnie z treścią Rozdziału 26 SWZ:  
„Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia objętych zakresem zamówienia wskazanym 
w Rozdziale 6 SWZ w tym: osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług pocztowych na 
rzecz Zamawiającego.”  
Ponadto Zamawiający określa sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób w sposób następujący:  
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„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 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 tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy.”  
W ocenie Wykonawcy brak określonego terminu na przedstawienie dowodu potwierdzającego 
zatrudnienie oraz brak określonej częstotliwości przekazywania dokumentu powoduje, iż wymóg 
Zamawiającego jest niewykonalny.  
Ponadto mając na uwadze, iż zamówienie może być realizowane na terenie całego kraju oraz z uwagi 
na skalę zatrudnienia (kilkadziesiąt tysięcy osób w kraju wykonujących czynności objęte zakresem 
zamówienia), niemożliwym jest przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia z wykazem 
kilkudziesięciu tysięcy pracowników, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu.  
W związku z powyższy, Wykonawca wnioskuje o zmianę treści Rozdziału 26 SWZ pkt 1.1.2 na 
następującą:  
„1.1.2. sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:  
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, nie częściej niż raz na kwartał w 
terminie 14 dni roboczych, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:  
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 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 podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.” 

 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale 26 SWZ podpunkt 1.1.1.  
„Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia objętych zakresem zamówienia wskazanym 
w Rozdziale 6 SWZ tj. osób wykonujących bezpośrednio czynności związane ze świadczeniem usług 
pocztowych na rzecz Zamawiającego na terenie Gminy Lubsko”  
 
Oraz zdanie pierwsze w punkcie 1.1.2. tego rozdziału otrzymuje brzmienie: 
„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, nie częściej niż raz na kwartał w 
terminie 14 dni roboczych, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Rozdziale 6 SWZ czynności w trakcie realizacji 
zamówienia”. 

 
Z up. Burmistrza 

 (-) Iwona Poszwa 
   Sekretarz Gminy 

 Umieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
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Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja  Warunków Zamówienia w 
zakresie opisanym powyżej. 

Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania. 


		2021-12-17T13:47:53+0100




