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Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Bydgoszczy”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które
wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30 czerwca 2021 r. wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
PYTANIA:
1. Zamawiający w pkt 15. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zawarł zapis:
„W przypadku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę niebędącego operatorem
wyznaczonym Zamawiający zobowiązuje się do ewidencjonowania i znakowania w umówiony
sposób przesyłek, dla których wymaga się aby ich nadanie skutkowało zachowaniem terminów,
o których mowa m.in. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).” Czy Zamawiający może oszacować ilość
przesyłek rejestrowanych wymagających mocy dokumentu urzędowego?
2. Zamawiający w pkt 8.2 Specyfikacji warunków zamówienia, zawarł zapis: „Wykonawca spełni
warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tzn. wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
- placówką nadawczą w Bydgoszczy oraz punktami odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek
(awizowanych) znajdującymi się na terenie każdej gminy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.” Czy Zamawiający dopuszcza, aby wymienionymi punktami odbioru przesyłek
niedoręczonych, oznaczonych logo podwykonawcy (Poczta Polska S.A.), dysponował
podwykonawca Wykonawcy?
3. Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, określa
wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób biorących udział w realizacji przedmiotu
zamówienia w sposób bezpośredni, tj. wykonujących czynności w zakresie przyjmowania
i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów. Czy zamawiający dopuszcza, aby powyższy
wymóg dotyczył zatrudnienia na terenie miasta Bydgoszcz? Czy wykonawca może przyjąć
zarówno personel własny, którym dysponuje bezpośrednio jak i persnel podwykonawcy

przyjmując do określenia wskaźnika ilości osób zatrudnionych przez operatora wyznaczonego
Poczta Polska S.A. powszechnie dostępne informacje np. prasowe lub oświadczenia składane
przez operatora wyznaczonego w innych postępowaniach przetargowych?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:
1. Zamawiający szacuje ilość przesyłek rejestrowanych wymagających mocy dokumentu
urzędowego na ok. 40.000.
2. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. Zapisy dotyczące możliwości polegania na zasobach innych podmiotów wskazane są
w rozdziale XI Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie wymogu
związanego z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób biorących udział w realizacji przedmiotu
zamówienia w sposób bezpośredni, tj. wykonujących czynności w zakresie przyjmowania
i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów. Wskazany wymóg dotyczy wszystkich osób,
które wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia bez
względu na miejsce ich wykonywania.
Wyjaśnienia przewidziane w niniejszej odpowiedzi wiążą wszystkich potencjalnych Wykonawców.
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