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 Do Wykonawców  
 

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI 
na zapytania w sprawie ogłoszenia o zamówieniu 

ZAWIADOMIENIE 
o zmianie terminu składania ofert 

 
Szanowni Państwo,  
 

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedzi na zapytania z dnia 08.12.2017 r. w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art.138 o ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w przedmiocie: 
Świadczenie usług pocztowych dla 5. Grupy zakupowej utworzonej przez „Szpitale 
Wielkopolski” Sp. z o.o.  
 
Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 3. Z odpowiedzi wykreśla się słowo sortowanie. 
Pytanie nr 3:  
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – III Opis przedmiotu zamówienia ust. 7 
oraz Zał. Nr 4 do Ogłoszenia pkt. IV odpowiedzialność ust. 7: 
Zamawiający w wymogu dotyczącym zatrudnienia o pracę osób realizujących czynności objęte 
zakresem zamówienia nie precyzuje wobec jakiej liczby lub % 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, 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. Pomimo, iż zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę jest wiodącą formą pozyskania pracowników u Wykonawcy drugim 
aspektem powodującym, że Wykonawca nie może sprostać temu wymogowi jest dobra sytuacja 
na rynku pracy i niska stopa bezrobocia. Chcąc zapewnić ciągłość działań operacyjnych 
Wykonawca wspiera się innymi możliwościami współpracy. Wykonawca informuje, iż warunek 
postawiony przez Zamawiającego jest nadmierny i nieracjonalny, gdyż żaden z wykonawców 
funkcjonujących na rynku usług pocztowych nie jest w stanie go spełnić. W konsekwencji, 
opisując przedmiot zamówienia, w tym również obowiązek wynikający z art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp, Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia oraz 
swoimi obiektywnymi potrzebami ograniczać kręgu potencjalnych wykonawców, mogących 
ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym uniemożliwić złożenie oferty. 
Postawienie ww. wymogu rażąco narusza zasady uczciwej konkurencji, gdyż eliminuje z udziału 
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 w postępowaniu wykonawcę, który jest w stanie należycie wykonać zamówienie. Naruszenie 
zasady uczciwej konkurencji, określonej w art. 29 ust. 2, z uwagi na niezgodne z ustawą Pzp 
opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi m.in. w sytuacji, gdy Zamawiający opisze przedmiot 
zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie 
na konkretny produkt. Naruszenie to polega również na dookreślenie opisu przedmiotu 
zamówienia w taki sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym, ani w 
funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb Zamawiającego. Wobec powyższego ww. wymóg należy 
uznać za warunek nadmierny, który ogranicza dostęp do zamówienia Wykonawcy. Do tego 
Zamawiający określa karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto za każdy 
stwierdzony przypadek zatrudnienia osób w inny sposób aniżeli umowa o pracę.  W ocenie 
Wykonawcy odszkodowanie nie powinno przewyższać szkody ani stanowić źródła wzbogacenia  
się poszkodowanego. Zaproponowana kara nie ma związku z powstałą szkodą przez 
Zamawiającego. Sama realizacja przedmiotu umowy osobami niezatrudnionymi na podstawie  
umowy o pracę nie powoduje szkody u Zamawiającego. W obecnym kształcie zapis powoduje 
przyczynek do wzbogacenia się Zamawiającego i traci sens ekonomiczny dla Wykonawcy.  
Proponujemy Zamawiającemu wprowadzenie dodatkowego kryterium oceny ofert w oparciu o 
procent pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w stosunku do wszystkich 
zatrudnionych. Kryterium takie z pewnością pozwoli wyłonić operatora,  który jest najbliższy 
oczekiwaniom Zamawiającego i który sprosta przedmiotowi zamówienia.  
Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższych zapisów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza, wnioskowanego przez Wykonawcę  kryterium 
oceny ofert  cyt. „ w oparciu o procent pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych (art. 138o w zw. 91 ust. 2 
Pzp)  
Jednocześnie doprecyzowuje się  zapisy: Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 
ust. 7, w ten sposób, że: 
„Wymaga się od Wykonawcy lub Podwykonawcy, by osoby realizujące czynności: 
1) doręczenia przesyłek pocztowych  i ich awizowania, 

2) przyjmowania do nadawania przesyłek pocztowych ich sortowania, nadania i wydania. 

były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. ze zm.). 

 

Ponadto w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia pn. Odpowiedzialność w ust. 7 zastępuję się  

sformułowanie „w wysokości 2%” , na sformułowanie „w wysokości 0,1%”. 

 
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 9:  
Pytanie nr 9:  
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Zał. nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia  pkt. 3 ust. D ppkt. 3D 
Zgodnie z art. 106i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 
r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. 
Zamawiający określił, że faktury mają być wystawione na koniec każdego   miesiąca 
kalendarzowego, jednak nie określił w tym przypadku konkretnego terminu wystawienia tej 
faktury.  
Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie zapisu w brzmieniu:  
„Faktury VAT z tytułu należności  wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawiane będą  
do dnia 7-go każdego miesiąca  w okresie trwania umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na zaproponowany przez 
Wykonawcę.  
 
 
 



 

 

 
„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS: 0000385647 NIP 7831671893 
Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN 

 Dotyczy odpowiedzi na pytanie 11:  
Pytanie nr 11:  
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Zał. Nr 4 do Ogłoszenia pkt. IV 
Odpowiedzialność ust. 6 
Zgodnie z postanowieniami Zał. Nr 4 do Ogłoszenia pkt. IV odpowiedzialność ust. 5 
odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych 
będzie ustalana na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
Pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r., poz. 1529). Wykonawca jako operator wyznaczony  
jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
pocztowych przepisów Rozdziału 8 wskazanej ustawy. Wykonawca nie kwestionuje słuszności 
tych uregulowań. Natomiast Zamawiający wykorzystując swoją pozycję nakłada na Wykonawcę 
podwójną karę umowną dotyczącą niewłaściwej realizacji umowy. Bowiem zarówno ust. 5 jak i 
6 pokrywają się wzajemnie w zakresie odpowiedzialności. Mając na uwadze powyższe, 
Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o powtórną analizę 
przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar 
umownych poprzez wykreślenie  ust. 6. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w ust. 6 na: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 zł, za każdą nie 
wykonaną czynność w odniesieniu do usług określonych w formularzu cenowym przez 
okres realizacji umowy.   
 
 
Zamawiający zamieścił sprostowanie do odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu na 
swojej stronie internetowej. 

 
   Z poważaniem 
 
 
    Prezes Zarządu 
 
 
          Izabela Grzybowska 
                                   /-/ 


