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1. Czy mając na uwadze najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, podkreślające walor kryteriów oceny ofert o 
charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca   w ostatniej nowelizacji ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. dnia 18 września 2014 r., dalej jako „ustawa 
nowelizująca”) Zamawiający dokona modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie obok wymienionego 
kryterium, kryterium „społecznego”, przez które należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały etat), którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (dalej 
jako „kryterium społeczne”) oraz w związku z powyższym dokona odpowiednich zmian dokumentacji dotyczącej 
Zamówienia. Stanowisko ustawodawcy, o którym mowa powyżej, jest wynikiem treści dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE, która nałożyła na Państwa Członkowskie 
obowiązek podejmowania działań, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przestrzegali 
stosownych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy W pkt 98 preambule do dyrektywy 2014/24/UE uznaje się za niezbędne, aby kryteria udzielenia zamówienia lub co najmniej same warunki jego 
realizacji dotyczyły społecznych aspektów procesu produkcji lub miały społeczny związek z zamawianymi usługami bądź 
robotami budowlanymi.. Zatem w ustawie nowelizującej przyznano zamawiającemu tak uprawnienie do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych 
czynności (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp), jak i możliwość takiego kształtowania kryteriów oceny ofert, które uwzględniać będą m.in. aspekty społeczne.  

Podkreślenia w tym aspekcie wymaga, bowiem to, że celem wprowadzenia kryteriów społecznych do kryteriów oceny ofert, 
zrealizowanym poprzez znowelizowane brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp było, zatem premiowanie tych wykonawców, którzy w swojej działalności respektują zasady praworządności i dbałości o dobro wspólne i wyrównywanie ich szans w 
przetargach, w których konfrontują się z Wykonawcami obniżającymi koszty swojej działalności kosztem wartości istotnych 
z punktu widzenia interesu państwa. Co za tym idzie, społeczne kryterium oceny ofert w postaci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ma w takiej sytuacji niwelować dysproporcję związaną z możliwością wyceny usług, występującą pomiędzy 
podmiotami zatrudniającymi pracowników na podstawie umowy o pracę a tymi, którzy nakaz z art. 22§1 Kodeksu Pracy 
omijają por. uzasadnienie do ustawy nowelizującej, gdzie wskazano, że najpełniejszą ochronę prac osób wykonujących pracę najemną zapewnia umowa o pracę . Dotyczy to tak aspektów dotyczących samego stosunku pracy (przede 
wszystkim wynagrodzenia co najmniej równego wynagrodzeniu minimalnemu za pracę), jak i zabezpieczenia w razie 
choroby, czy wypadku. Wszystkie te funkcje gwarancyjne są kosztowne. Przedsiębiorcy zatrudniający na podstawie umowy o pracę ponoszą znacznie większe koszty od przedsiębiorców angażujących personel w inny sposób, nie wspominając o 
działaniach na granicy prawa (w tzw. szarej strefie). 
W związku z tym, posługiwanie się kryteriami społecznymi przy ocenie ofert, nie tylko nie zaprzecza konkurencyjności, ale umożliwia pełną realizację tej zasady i rzeczywistą konkurencję między operatorami pocztowymi Wyrok KIO z dnia 4 
grudnia 2014 r., sygn. akt KIO 2354/14. Ponadto analiza niniejszego Postępowania pozwala na stwierdzenie, iż 
ustanowienie tego rodzaju kryterium jest zasadne z uwagi na przedmiot Postępowania i charakter czynności wchodzących  w zakres niniejszego zamówienia, tj. ze względu na ochronę tajemnicy korespondencji. Zaznaczenia wymaga również fakt, 
iż wiele analogicznych postępowań na świadczenie usług pocztowych jest obecnie prowadzonych (po wejściu w życie 
ustawy nowelizującej) z zastosowaniem kryterium społecznego oceny ofert lub podkreśla się w nich wymóg zatrudniania osób wykonujących dane zamówienie na podstawie umów o pracę. Przykładowo są to postępowania prowadzone przez: (i) 
Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z 
siedzibą w Krakowie (nr postępowania: ZP/01/2015), (ii) Komendę Główną Policji, z siedzibą w Warszawie (nr postępowania: 125/BŁiI/15/TG), czy też (iii) Narodowy Bank Polski, z siedzibą w Warszawie (nr postępowania: DKRZ-WPO-
RS-243-041-DA-15). Wskazać zatem należy, iż stanowisko Zamawiającego zajęte dotychczas w Postępowaniu, mówiące o 
tym, że przedmiot niniejszego zamówienia lub charakter wykonywanych w nim czynności nie wypełnia dyspozycji normy wyrażonej w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, jest odosobnione. Jednocześnie takie zachowanie Zamawiającego powoduje, iż de 
facto nie dąży on do popularyzacji umów o pracę oraz nie realizuje wszystkich funkcji zamówień publicznych, na które 
wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza w powołanych poniżej wyrokach. Jak podkreślono na wstępie niniejszego pisma, na duże znaczenie kryterium społecznego oraz jego walory wskazuje również najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby 
Odwoławczej. W wyroku z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO 1040/15 Izba stwierdziła, iż Zamawiający mają prawo 
wprowadzania do kryteriów oceny ofert klauzul o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca w ostatniej nowelizacji. Co więcej pokreśliła, że zamówienia publiczne muszą realizować także społeczne obowiązki państwa, 
w tym obowiązki związane  z zatrudnieniem i jego promocji. Ponadto wskazała, iż w żadnym stopniu kryterium społeczne nie narusza zasad uczciwej konkurencji – każdy z wykonawców ma dowolność, co do przyjętej przez siebie polityki 
zatrudnienia i strategii budowania przez siebie treści oferty, tj. czy zdecyduje się na zawiązywanie współpracy na podstawie 
umowy o pracę, co rodzić będzie większe koszty czy też zdecyduje się na cywilnoprawne formy współpracy, umożliwiające obniżenie kosztów i zaoferowanie niższej ceny. W uzasadnieniu ww. orzeczenia Izba wyraźnie stwierdziła, że wymóg 
zatrudnienia na umowę o pracę jest dopuszczalny zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługi pocztowe z uwagi na charakter tych zamówień. „W ocenie Izby fakt spełnienia tych przesłanek jest oczywisty. Świadczenie usług pocztowych niewątpliwie wymaga takiej organizacji, gdzie określone jest 
miejsce, czas realizacji zadań, a w dodatku po stronie Wykonawcy mus istnieć atrybut w postaci możliwości sprawowania 
kierownictwa nad zaangażowanym personelem. Brak któregokolwiek z tych elementów nie pozwalałby na należyte wykonanie zamówienia na rzecz Zamawiającego”. Izba dodatkowo zwróciła uwagę na palący problem „eliminacji z rynku 
zamówień publicznych” praworządnych przedsiębiorców oraz na fakt, że „tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku 
zamówień publicznych niesie za sobą osłabienie pewności obrotu gospodarczego”. „Koszty tego procesu ponoszą nie tylko 



pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego, system opieki zdrowotnej i w konsekwencji 
budżet państwa”. Mając powyższe na uwadze Izba zaapelowała: „Obecny stan wymaga pilnej i radykalnej poprawy. 
Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników. Stąd, w przypadku gdy charakter zamówienia publicznego to uzasadnia, potrzebne jest wyraźne upoważnienie Zamawiających do stawiania 
warunku angażowania personelu na podstawie umowy o pracę (…) Zamówienia publiczne muszą być postrzegane także 
jako instrument realizacji społecznych obowiązków państwa, w tym obowiązku ochrony stosunku pracy i jego promocji (…)” Można oczekiwać, że Zamawiający, który jest instytucją powołaną do ochrony stosunku pracy nie pozostawi tego apelu bez 
odpowiedzi.  
Podobnie, KIO w wyroku z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt 2354/14, uznała – w odniesieniu do zbliżonego przedmiotu zamówienia (tj. postępowania na świadczenie usług pocztowych i usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, 
kopertowania i doręczania korespondencji) za dopuszczalny wymóg, aby osoby realizujące usługę w zakresie 
personalizowania, wydruku, konfekcjonowania i kopertowania były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Krajowa Izba Odwoławcza ww. orzeczeniu podkreśliła, że „regulacja w oparciu, o którą Zamawiający wprowadził do SIWZ wskazany 
wymóg zatrudniania pracowników ma charakter klauzuli społecznej dopuszczonej do polskiej ustawy Pzp przez 
ustawodawcę krajowego, a także wskazywanej jako jak najbardziej pożądaną także przez ustawodawcę europejskiego. Stosowanie w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tej klauzuli potwierdza też działania polskiego 
ustawodawcy nakierowane na ochronę stosunku pracy.”  

 Pytanie: Mając na uwadze powyższy pkt. Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji zapisu dot. wyboru najkorzystniejszej 
oferty w podziale na: 

a) liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – 30% b) cena – 50 % 
d) nieodpłatna opcja monitorowania przesyłek rejestrowanych - 20% 

  
 
 Zamawiający nie dokona modyfikacji treści opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisu 
dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
 

2.  W związku z faktem, iż Zamawiający nie wyklucza możliwości świadczenia usług przez Podwykonawców Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 
1) Czy Zamawiający wyraża zgodę  na podział korespondencji i tworzenie odrębnych dokumentów nadawczych dla 

przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę? 2) Czy Zamawiający zakłada, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane przez operatora 
pocztowego byłby możliwy w różnych placówkach pocztowych – zarówno operatora wyznaczonego jak i innego 
operatora? 3) Czy Zamawiający uwzględnił, iż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz 1529, ze 
zm.  dalej:  „Prawo Pocztowe”) przewiduje odpowiedzialność operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę.  
W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy  Zamawiający nie będzie mógł dochodzić odszkodowania od pośrednika ponieważ pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej. 

4) Czy Zamawiający uwzględnił, iż w przypadku świadczenia usług przez pośrednika na Zamawiającym będzie 
spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki do nadawcy  (po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia adresatowi)? To element występujący w przypadkach odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata bądź nieodebrania 
przesyłki po awizacji  w określonym przepisami czasie. Stawka opłaty za zwrot przesyłki rejestrowanej po 
wyczerpaniu możliwości doręczenia/wydania odbiorcy, której nadanie zostało opłacone znaczkiem pocztowym, pobierana byłaby na podstawie oraz zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym 
od nadawcy tj. Zamawiającego. Opłata zostanie pobrana w formie gotówki, przed wydaniem przesyłki przez 
listonosza.  Podstawę prawną do żądania zapłaty za zwrot przesyłek stanowi art. 32 Prawa Pocztowego, zgodnie z którym: przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą 
umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten 
może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w umowie.  

5) Czy Zamawiający jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać różne druki potwierdzenia odbioru do nadawanych 
przesyłek – jedne wymagane przez operatora wyznaczonego, zaś drugie wymagane przez innego operatora?  Wykonawca nadmienia, także że w takiej sytuacji będzie następować inny sposób wykonania usługi – właściwy dla 
danego operatora pocztowego, przy czym na druku potwierdzenia odbioru będzie pojawiać się jako nadawca 
przesyłki nazwa operatora pocztowego, który w imieniu i na rzecz będzie nadawał przesyłki u operatora pocztowego. Powyższe budzi ryzyko, możliwości wykorzystania takiego dowodu odbioru przesyłki w postępowaniach 
prowadzonych przez Zamawiającego, jako dowodu.  

6) Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy, iż faktycznym nadawcą przesyłek będzie wówczas operator 
pocztowy, a nie Zamawiający? Powyższe może budzić wątpliwości adresatów przesyłek oraz organów, którym 
Zamawiający będzie przedstawiał dowody nadania korespondencji. 7) Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, dokona modyfikacji treści SIWZ w taki sposób, aby jednoznacznie zostały opisane 
wszystkie warunki świadczenia usług zarówno usług pocztowych jak i usługi pośrednictwa, bowiem w przypadku braku stosownych zmian, samo dopuszczenia nadawania przesyłek w imieniu i na rzecz Zamawiającego powoduje, 
że zapisy SIWZ będą stały w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo pocztowe. 

8) Czy Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek przez operatora pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu określonego w kpc, kpa, Ordynacji 
podatkowej oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia?  



9) Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca świadczący usługi w ramach niniejszego postępowania umieszczał na 
przesyłkach Zamawiającego znaki opłaty pocztowej innego Operatora Pocztowego?  

  
1) Zamawiający wyraża zgodę. 
2) Zamawiający zakłada, że odbiór awizowanych przesyłek jest możliwy w różnych 

placówkach pocztowych zarówno operatora wyznaczonego jak i innego operatora. 
3) Zamawiający uwzględnił ryzyko. 
4) Zamawiający uwzględnił, że na nim będzie spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty  

za zwrot przesyłki do nadawcy. 
5) Zamawiający jest świadomy. 
6) Zamawiający jest świadomy. 
7) Zamawiający nie dokona zmian SIWZ. 
8) Zamawiający akceptuje ryzyko. 
9) Zamawiający dopuszcza. 

 
 
3. Zamawiający w SIWZ pkt 5 oraz  istotnych postanowieniach umowy  par. 1 pkt 3 wskazuje na odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego 
Pytanie. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku posiadania placówki na terenie miejscowości Borne Sulinowo 
Zamawiający wykreśli SIWZ pkt 14 oraz par. 1 pkt. 3 istotnych postanowieniach umowy  par. 1 pkt 3.  
 Zamawiający potwierdza, że w przypadku posiadania placówki na terenie miasta Borne 
Sulinowo dokona stosownych zmian w zapisach SIWZ oraz w umowie. 
 4. Istotne postanowienia umowy par. 5 pkt 3. 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. Dodatkowo Zamawiający umożliwia przesłanie faktury Vat na wskazany przez Zamawiającego  na adres 
poczty elektronicznej. 
Pytanie1:Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dokona zmiany określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie 
gospodarczym oraz czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i na fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za 
zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu: „Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni kalendarzowych licząc 
od dnia wystawienia faktury.”? Pytanie2:Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek 
Wykonawcy i ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy Zamawiający dokona zmiany i  określi dzień 
zapłaty na proponowany przez Wykonawcę? „ Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy” 
 
Pytanie3: Czy Zamawiający oczekuje przekazywania wystawionych faktur Vat przez wykonawcę  na adres poczty elektronicznej? 
pytanie 1 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu płatności.  
Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami u Zamawiającego stosowany jest  
30 dniowy termin płatności po dacie otrzymania faktury.  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67  
ze zm.) każdy dokument wpływający rejestruje się i umieszcza się na nim datę wpływu. Jest 
to data, od której Zamawiający liczy wszystkie terminy w tym 30 dniowy do regulowania 
należności. 
 
pytanie 2 
Zamawiający nie dokona zmiany zapisu. 



 
pytanie 3 
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktury VAT na wskazany w umowie 
adres poczty elektronicznej. 
 
5. Istotne postanowienia umowy par. 6 pkt 6, 7 i 8.Zamawiający w wymogu dotyczącym zatrudnienia o pracę osób 
wykonujących określone czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie precyzuje wobec jakiej liczby 
pracowników stawia takie wymagania. Biorąc pod uwagę specyfikę usług pocztowych realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na terenie całego kraju, przy zaangażowaniu znaczących zasobów ludzkich, aktualnie w przypadku wykonawcy 
ponad 40 tys. osób zatrudnionych do realizacji zadań odbioru, przemieszczania i doręczania korespondencji. W chwili składania 
oferty Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, konkretnie którzy pracownicy będą świadczyć usługi w celu realizacji przedmiotu zamówienia, zatem należy przyjąć że będą to wszystkie osoby biorące udział w procesach przyjęcia, 
przemieszczenia i doręczenia przesyłek. Utrzymanie zatrudnienia wobec tak wysokiej liczby osób na podstawie umowy o pracę 
na poziomie 100% jest wręcz niemożliwe, choćby ze względu na sezonowe zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w niektórych obszarach, czy wobec określonych faz procesów występujących u Wykonawcy. Do tego Zamawiający określa karę 
umowną w wysokości niekreślonej w umowie. 
Pytanie1:  Czy Zamawiający dokona modyfikacji powyższego wymogu określając liczbę osób w wysokości np. 3, które muszą 
być zatrudnione na podstawie umowy o pracę wykonując czynności określone przez Zamawiającego w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie przyjęcia przesyłek, sortowania, przemieszczania, doręczania i wydawania przesyłek na 
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia ? 
Mając świadomość niespełniania kryterium zatrudnienia na poziomie 100% ogółu zatrudnionych wobec faktów przedstawiania 
dowodu potwierdzającego weryfikacji tego warunku, a także przewidzianych kar umownych z tytułu niedotrzymania warunku 
zatrudnienia przy utrzymaniu zapisów w formie obecnej, niemożliwym staje się złożenie oferty przez Wykonawcę.  
Pytanie2: Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych godzi nie tylko w interes Wykonawcy ale 
stwarza możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 
58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.Ponadto zastrzeżenie kary umownej nie 
odpowiada literalnemu brzmieniu przepisów art. 483 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę 
określonej sumy (kara umowna). Nadto art. 484 kodeksu cywilnego stanowi m.in. iż jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej 
części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (a z przypadkiem kary wygórowanej mamy do czynienia we wzorze umowy. 
Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień zamówienia z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w przedmiotowym 
zakresie, Zamawiający wykreśli postanowienia zawarte w par. 6 istotnych postanowień umowy i oprze odpowiedzialność Wykonawcy głównie na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku i wykreśli pkt 6, 7 ,8 
par. 6 istotnych postanowień umowy? 
  pytanie 1 
Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w Części I Ogłoszenia  pkt 3 w następujący sposób: 
 
Zapis: „Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące czynności objęte zakresem zamówienia 
były zatrudnione przez Wykonawcę lub  podwykonawcę na podstawie umowy o  pracę,  
zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1666, ze zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w Załączniku Nr 8  
do Ogłoszenia.” otrzymuje brzmienie: 
 
Zamawiający wymaga, aby 10 osób realizujących czynności objęte zakresem zamówienia 
było zatrudnionych przez Wykonawcę lub  podwykonawcę na podstawie umowy o  pracę,  
zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1666, ze zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w Załączniku Nr 8  
do Ogłoszenia. 
 
pytanie 2 
Zamawiający nie wykreśli zapisów § 6 pkt 6, 7, 8 istotnych postanowień umowy. 
 6. SIWZ pkt 24. Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazał 24-miesięczny okres 
obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, natomiast Wykonawca jako operator 
wyznaczony, zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które objęte są przedmiotem zamówienia, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony 
jest zobligowany do przedłożenia Prezesowi UKE projektu cennika usług powszechnych, który co do zasady nie może 



przekroczyć maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 
1 Prawa pocztowego, dotyczącym przystępności cenowej tych usług. Natomiast przepisy art. 53 i 54 ustawy Prawo pocztowe 
wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego 
postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w SIWZ, 
Wykonawca zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych – nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny, 
zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze publicznym, jak również ze względu na 
narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. Pytanie1: Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę poprzez dodanie postanowienia do umowy w par. 10  w następującym 
brzmieniu: „Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1. ustawowej zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi objęte zamówieniem, w czasie 

trwania niniejszej umowy; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, 
Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury VAT, niezależnie czy spowoduje to zwiększenie, czy też zmniejszenie wysokości wynagrodzenia brutto; 

2. zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę  w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób 
dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen 
jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na 
dzień wystawienia faktury VAT? 

3.  W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października  
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania 
propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia. 

 
 pytanie 1 
Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy zgodnie z propozycją. 
 
7. Wykonawca wnosi  o potwierdzenie, że po dokonaniu wyboru Wykonawcy usług Zleceniodawca załączy do  umowy na 
wykonywanie usług pocztowych załączniki dotyczące realizacji usług pocztowych zgodnych z Regulaminami usług Wykonawcy uwzględniające postanowienia zawarte w zamówieniu oraz wzory druku potwierdzenia odbioru honorowane przez Wykonawcę.  
Wykonawca zgodnie z zapisami w SIWZ pkt 17  oraz w umowie § 1 pkt 9  
przy postępowaniach administracyjnych zobowiązany jest stosować druki zapewnione  
przez Zamawiającego, drukowane z systemów komputerowych oraz zakupione  
przez Zamawiającego. Zwrotne potwierdzenia odbioru z systemów komputerowych 
drukowane są na papierze o gramaturze 80 g. Wzory stosowanych przez Zamawiającego 
druków stanowią załącznik do niniejszego pisma.  


