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        SEKRETARZ 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
 

Poznań, 15 listopada 2018 roku 
 
DA-V-2-2.272.2.2018                                               
 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

strona internetowa Zamawiającego 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn:. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek 
pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a także usługi odbioru przesyłek  z siedziby 
Zamawiającego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 
2019 roku” 
 

Zamawiający informuje, iż do SIWZ ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku 

z tym, zgodnie  z  art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań 

wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.  

 

PYTANIE 1 

załącznik nr 3 do SIWZ IPU par 1. ust. 8 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego 

w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Rozdz. IV ust. 4 SIWZ) w zakresie zatrudnienia 

osób wykonujących wskazane czynności w ww. Rozdziale na podstawie umowy o pracę 

(odpowiednio zanonimizowana dokumentacja zatrudnienia lub oświadczenie Wykonawcy – do 

wglądu lub przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie). Zamawiający w całym okresie 

realizacji umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kopii umów o pracę zawierających 

imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy 

i rodzaj umowy o pracę. Ponadto, Zamawiający będzie mógł żądać przedłożenia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w związku z realizacją zamówienia (umowy), a także dokumentów potwierdzających 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub 

zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 
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W ocenie Wykonawcy żądanie przedstawienia szerokiego katalogu dokumentów, określonych w § 1 

ust.8., stanowi nieproporcjonalnie duże obciążenie organizacyjne (żądanie wszelkich możliwych 

dokumentów). Na potrzeby tego Postępowania można przyjąć, że orientacyjny średni czas 

przygotowania kopii jednego dokumentu dla jednej osoby to około 10 minut. Analogicznie 

przedstawia się sytuacja z kopią dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń. 

Należy podkreślić, że na średni czas realizacji skanu i anonimizacji 1 umowy o pracę oraz dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń składa się z następujących 

czynności: 

- wyjęcie umowy z akt osobowych, 

- wyjęcie zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń z akt osobowych, 

- sporządzenie skanu, 

- anonimizacja danych, 

- przekazanie skanu do koordynatora z danego RPKL, 

- skompresowanie i zabezpieczenie pliku oraz wysyłka, 

- wpięcie oryginału umowy do akt osobowych. 

Jak wynika z powyższych wyliczeń, koszt pracy poniesiony przez Wykonawcę z pewnością istotnie 

wpłynie na wynik finansowy takiej usługi. 

Wykonawca podkreśla, że z uwagi na fakt, iż jest jednym z największych pracodawców w Polsce 

(łącznie na 31.07.2018r. zatrudnionych było ponad 80.000 tys. pracowników), pracownicy 

komórek kadrowych Wykonawcy, ze względu na liczbę pracowników obsługiwanych codziennie 

w zakresie socjalno-kadrowym, są i tak ju ż obciążeni w pełnym wymiarze, poprzez 

wykonywanie czynności polegających na przygotowywaniu dokumentów kadrowych, udzielaniu 

informacji i udostępnianiu pracownikom na ich wniosek dokumentacji pracowniczej, 

przygotowywaniu umów cywilnoprawnych, wprowadzaniu i aktualizacji danych w bazach 

informatycznych, kierowaniu pracowników na wstępne i okresowe badania BHP, pozyskiwaniu 

informacji z KRK, rozliczaniu i prowadzeniu spraw operacyjnych itd. . Nałożenie na nich 

dodatkowych obowiązków w postaci np. kwartalnych działań dotyczących przekazania umów do 

Zamawiającego wiązałoby się po stronie Wykonawcy z dodatkowymi kosztami związanymi w 

szczególności z koniecznością wypłaty nadgodzin, obsadzenia kolejnych etatów, a także 

niemałymi kosztami materiałów eksploatacyjnych (papier, tonery, energia elektryczna związana 

z użytkowaniem urządzeń kserujących, amortyzacja tych urządzeń oraz materiały służące do 

zabezpieczenia – zapakowania umów, koszt przesłania – transportu).        

Ponadto, zapisy §1 ust. 8„ IPU umożliwiają Zamawiającemu zgłoszenie żądania przedłożenia 

dowodów w nieograniczonym czasie oraz nieograniczoną ilość razy. Wymóg przedłożenia na każde 

żądanie Zamawiającego stanowi dodatkowe obciążenie i ogranicza możliwość przygotowania 

dokładnych i kompletnych danych. Dodatkowe uprawnienie Zamawiającego żądania dokumentów na 
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każde wezwanie powoduje, że istnieje ryzyko, że wykonawca nie będzie w stanie w tym czasie ich 

dostarczyć, z uwagi choćby na fakt, że informacje organizacyjno-sprawozdawcze wysyłane są do 

poszczególnych organów do 10 dnia następnego miesiąca. Dlatego Zamawiający winien w sposób 

racjonalny, zgodnie z zasadą proporcjonalności, określić częstotliwość żądania dokumentów oraz 

wskazać termin( np. 21 dni roboczych), w którym wykonawca będzie zobowiązany je przedłożyć. 

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów ust. 8 na następujące: 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego 

w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Rozdz. IV ust. 4 SIWZ) w zakresie zatrudnienia 

osób wykonujących wskazane czynności w ww. Rozdziale na podstawie umowy o pracę 

(odpowiednio zanonimizowana dokumentacja zatrudnienia lub oświadczenie Wykonawcy – do 

wglądu lub przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie nie częściej niż raz na kwartał). 

Zamawiający w całym okresie realizacji umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kopii 

umów o pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz 

Zamawiającego, datę zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę w wyznaczonym w  wezwaniu terminie, 

nie krótszym niż 21 dni roboczych. Ponadto, Zamawiający będzie mógł żądać przedłożenia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia (umowy), a także dokumentów 

potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło 

przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia 

i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

 

ODPOWIEDŹ 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Załącznik nr 3 do SIWZ  § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego w 

art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Rozdz. IV ust. 4 SIWZ) w zakresie zatrudnienia 

osób wykonujących wskazane czynności w ww. Rozdziale na podstawie umowy o pracę (odpowiednio 

zanonimizowana dokumentacja zatrudnienia lub oświadczenie Wykonawcy – do wglądu lub 

przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie nie częściej niż raz na kwartał). Zamawiający w 

całym okresie realizacji umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kopii umów o pracę 

zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę 

zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę w wyznaczonym w  wezwaniu terminie, nie krótszym niż 21 dni 

roboczych. Ponadto, Zamawiający będzie mógł żądać przedłożenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w związku z realizacją zamówienia (umowy), a także dokumentów potwierdzających 

opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać 
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zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, 

dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

 
PYTANIE 2 

SIWZ Rozdział XIV ust. 1 pkt d) oraz Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 12  

Krajowy ustawodawca określając wymogi dotyczące operatora wyznaczonego wskazuje jednocześnie 

warunki świadczenia usług pocztowych, które zapewniają określoną jakość. W niniejszym 

postępowaniu Zamawiający formułuje warunki zdecydowanie surowsze od warunków przewidzianych 

w Rozporządzeniu wobec operatora wyznaczonego, co narusza zasadę proporcjonalności warunków 

postępowania. Określone warunki są na tyle surowe, iż zdecydowanie ograniczają konkurencję w 

postępowaniu, a tym samym stanowią warunek nadmierny i nieproporcjonalny. 

Wymogi ustawodawcy są następujące: 

„Wykonawca zobowiązany jest do posiadania : 
1.     Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, co najmniej  jednej placówki pocztowej, licząc 

średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin 
miejsko-wiejskich, 

2.     Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, co najmniej  jednej placówki pocztowej, 
licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 85 km2 powierzchni w gminach wiejskich, 

3.     Wykonawca jest zobowiązany do posiadania, na terenie każdej gminy w kraju co najmniej jednej 
stałej placówki pocztowej czynnej, we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli 
w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. 

 

Jednocześnie Wykonawca zauważa, że przedmiotem postępowania nie jest doręczanie przesyłek do 

Zamawiającego, a Prawo Pocztowe nie określa godzin doręczania przesyłek do adresata. Żądanie 

przez Zamawiającego doręczania przesyłek w określonych godzinach narusza przepisy Prawa 

Pocztowego, które obligują do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w 

porównywalnych warunkach dla wszystkich uczestników rynku pocztowego. Każde 

ponadstandardowe wymagania dotyczące godzin doręczania korespondencji powodują konieczność 

podporządkowania organizacji pracy pod konkretnego Zamawiającego. Nakładają się na to dodatkowo 

trudności na rynku pracy w pozyskiwaniu pracowników oraz ich ciągła rotacja. Wobec powyższego 

Wykonawca wnosi o rezygnację z kryterium zakresu czasowego doręczeń bądź zmianę terminu 

zakresu czasowego doręczeń przesyłek listowych na następujący: 8.30-11.00 i jednocześnie zmianę 

godzin doręczania przesyłek listowych do Zamawiającego na 8.30-11.00. 

 

ODPOWIEDŹ 2: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  dokonane  w SIWZ Rozdział XIV ust. 1 pkt d) oraz Załącznik nr 4 do 

SIWZ pkt 12. 
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PYTANIE 3 
SIWZ Rozdział XIV ust. 1 pkt e)  

W związku ze zbyt wygórowanymi wymogami w zakresie kryteriów dotyczących zatrudniania osób  

niepełnosprawnych i bezrobotnych Wykonawca wnosi o ich obniżenie dla obydwu grup na: co 

najmniej 0,5% (pół procent). 

 
ODPOWIEDŹ 3: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy dokonane w Rozdziale XIV ust. 1 pkt e) SIWZ. 

PYTANIE 4 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 3 ust. 8 

W związku z tym, że numer obecnej umowy nie jest żadnym systemie Wykonawcy ewidencjonowany 

i może mylić jednostki poczty w procesie ekspediowania przesyłek, Wykonawca wnosi o zmianę 

części zapisu na następujący: ”…i dane nowej umowy na świadczenie usług pocztowych”. 

 

ODPOWIEDŹ 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę części zapisu w § 3 ust. 8 Istotnych postanowień umowy 

(Załącznik nr 3 do SIWZ) 

 

PYTANIE 5 

Załącznik nr 3 do SIWZ § 3 ust. 9 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: 

9. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

 

ODPOWIEDŹ 5: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  dokonane w § 3  ust. 9  Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 

3 do SIWZ). 

 

PYTANIE 6 

Załącznik nr 3 do SIWZ  § 5 ust. 1 

Wykonawca wnosi o zmianę wyrażenia „odpowiedzialność materialna” na wyrażenie 

„odpowiedzialność odszkodowawcza”. 

 

 ODPOWIEDŹ 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wyrażenia „odpowiedzialność materialna” na wyrażenie 

„odpowiedzialność odszkodowawcza” i tym samym § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ  otrzymuje 

brzmienie: Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez osoby, 

którym powierzył obowiązki określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będącym 
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załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tych 

obowiązków przez Operatora. 

 
PYTANIE 7 
Załącznik nr 3 do SIWZ § 5 ust. 3 pkt. 3) 
Wykonawca wnosi o zmianę wyrażenia na następujące: 

„3) 100,00 zł za każdorazowe przekroczenie o 60 minut terminów czasowych, o których mowa w ust. 

12-13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

oraz do których Wykonawca zobowiązał się w ofercie;” 

 

ODPOWIEDŹ 7: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy  dokonane w § 5  ust. 3 pkt.3  Istotnych postanowień umowy 

(Załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

PYTANIE 8 

Mając na uwadze interes Zamawiającego, Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu składania 

ofert do  20 listopada 2018 r. ze względu na złożoność zadania oraz fakt, że przedmiot zadania jest 

specyficzny, Wykonawca chcąc przygotować ofertę musi przeprowadzić szereg analiz, aby dobór 

metod i środków służących osiągnięciu założonych w postępowaniu celów zapewnił realizację 

wszystkich oczekiwań Zamawiającego. Zbyt krótki czas może ograniczyć zasadę uczciwej 

konkurencji oraz spowodować brak możliwości przygotowania jak najkorzystniejszej dla 

Zamawiającego oferty. 

Licząc na odpowiedź w trybie pilnym oraz powołując się na art. 38 ust. 6 ustawy PZP, zwracam się  

z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie konieczności zmiany treści „Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia”.  

 

ODPOWIEDŹ 8:  

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert z: 

16.11.2018 r. godz. 10.00 (składanie ofert); 

16.11.2018 r. godz. 10.15 (otwarcie ofert) 

na: 

20.11.2018 r. godz. 10.00 (składanie ofert); 

20.11.2018 r. godz. 10.15 (otwarcie ofert). 

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty. 

 

                                                                                            Sekretarz Województwa Wielkopolskiego 
                                                                                                         Tomasz Grudziak 
 


