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 ̂ 00 Brzesko ul Głowackiego Do wszYstkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

p.n. „Usługi pocztowe w Urzędzie Miejskim w Brzesku w roku 2019"

OAG. 1.271.1.2018.MG Brzesko, dn. 14.12.2018 r.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) przekazuje treść odpowiedzi na 

zapytanie Wykonawców:

Pytanie:

Zamawiający w par. 9 ust. 2 wzoru umowy określił wymagania dotyczące zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch pracowników 

operacyjnych zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia, oraz wskazał w par. 9 ust. 3 i 4 

swoje uprawnienia do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, co do spełnienia tego 

warunku.

Określając uprawnienie w postaci możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia, Zamawiający nie przewidział konsekwencji wynikających z obowiązku zapewnienia przez 

Wykonawcę, będącego operatorem pocztowym (oraz jednocześnie operatorem wyznaczonym), 

warunków mających na celu ochronę tajemnicy pocztowej. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy 

Prawo pocztowe tajemnica pocztowa obejmuje nie tylko informacje przekazywane w przesyłkach 

pocztowych, czy informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, ale również dane dotyczące 

podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia 

usług pocztowych lub korzystania z tych usług. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania usług pocztowych (czyli przedmiotu zamówienia) wiąże się z możliwością ujawnienia 

danych, których ochrona wynika z tajemnicy pocztowej.

Dodatkowo ustawodawca nałożył na każdego operatora pocztowego obowiązek do zachowania 

należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy 

zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz 

zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej (art. 41 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe).

Na marginesie rozważań należy podkreślić fakt, że sam Zamawiający określił wśród podstaw 

świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego postępowania, przepisy ustawy Prawo 

pocztowe.



Uwzględniając powyższą argumentację, Wykonawca wnioskuje o rozważenia zmiany uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, na rzecz innych 

dopuszczalnych form kontroli. Czy biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia, tj. świadczenie 

usług pocztowych przez operatora pocztowego (zobowiązanego m. in. do zachowania tajemnicy 

pocztowej), Zamawiający uwzględni następujące inne formy kontroli spełniania warunku określonego 

w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj.:

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie uwzględniającym czas niezbędny do przygotowania żądanych dokumentów, nie krótszym 

jednak niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać 

następujących dokumentów:

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

Podtrzymanie przez Zamawiającego wymogu przekazania na wezwanie Zamawiającego wymogu 

przekazywania kopii umów o pracę, uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty w przedmiotowym 

postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §9 wzoru umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ) jednocześnie informując, 

że takie same warunki zostały zaakceptowane przez obecnego Wykonawcę usług pocztowych.

Odpowiedź nie wpływa na zmianę treści SIWZ.

Otrzymują:

1) Wszyscy Wykonawcy, którzy odebrali SIWZ

2) Strona internetowa

3) a/a


