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WYKONAWCY 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 

Sprawa: Świadczenie usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych i paczek w obrocie kra-
jowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego od-
działów w Koszalinie i Stargardzie). 

 
Urząd Statystyczny w Szczecinie jako Zamawiający, informuje, że w przedmiotowym postepowaniu 
od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Ogło-
szenia. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań  wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1 
W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdz. II pkt. 6 Zamawiający napisał „Zamawiający będzie nadawał 
również przesyłki listowe nie posiadające nazwy adresata”.  
Wykonawca wnosi o uszczegółowienie zapisu w zakresie wskazania, z jakiej usługi Zamawiający 
będzie korzystał. Czy Wykonawca może przyjąć, że będzie to usługa druk bezadresowy? Co Zama-
wiający rozumie pod pojęciem „przesyłki nie posiadające adresata”? 
 
Odpowiedź 
Urząd Statystyczny w Szczecinie realizując zadania statutowe wysyła korespondencję pod konkretny 
adres z oznaczeniem „Szanowni Państwo” do osób prywatnych, które zostały wylosowane do badań 
ankietowych z naszych baz danych adresowych, w których nie ma imion i nazwisk. Dodatkowo na 
kopercie umieszczamy pieczątkę z napisem „zapowiedź wizyty ankietera”. 
Przesyłki bez określenia adresata, z podaniem ich gramatury tj. do 350 g są przesyłkami pocztowymi 
zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz.1113 ze zmianami). 
 
Pytanie 2 
W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdz. II pkt. 6 Zamawiający napisał „Nadawanie przesyłek poczto-
wych następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. Nadanie przesy-
łek pocztowych potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.” 
Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u Wyko-
nawcy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu w następującym brzmieniu: „Na-
danie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez 
Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia 
je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w 
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dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia 
zastrzeżeń"?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zmianę w rozdziale II pkt. 6 Ogłoszenia: 
- jest: Zamawiający umieści na przesyłkach pocztowych w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie 

identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, 
priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki.  
Zamawiający będzie nadawał również przesyłki listowe nie posiadające nazwy adresata. 
Nadawanie przesyłek pocztowych następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od 
Zamawiającego. Nadanie przesyłek pocztowych potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel 
Wykonawcy, 

- winno być: Zamawiający umieści na przesyłkach pocztowych w sposób trwały i czytelny informacje 
jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, 
polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki.  

Zamawiający będzie nadawał również przesyłki listowe nie posiadające nazwy adresata. Nadanie 
przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez 
Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca 
wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich 
usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym 
lub w dniu usunięcia zastrzeżeń. 

 
Pytanie 3 
W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdz. II pkt. 7 ust. 1 Zamawiający napisał, iż w przypadku posiadania 
placówki pocztowej przez Wykonawcę w odległości większej niż 2 km od wymienionych siedzib 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek pocztowych od Zamawiającego 
celem ich nadania do placówek pocztowych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca uprzejmie informuje, że odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego jest odrębną 
usługą pocztową, podlegającą odrębnej wycenie. W związku  z powyższym Wykonawca prosi o do-
konanie modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia (formularza cenowego) celem dodania pozycji 
„Odbiór korespondencji z siedzib Zamawiającego” celem jej wyceny.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację załącznika nr 1 Formularz oferty. 
 
Pytanie 4 
W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdz. II pkt. 7 ust. 2 Zamawiający napisał „doręczania przesyłek 
pocztowych do siedzib Urzędu codziennie, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 
9:00.” 
Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe art. 46 ust.2 pkt. 5 zobowią-
zany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowią-
zanie operatora wyznaczonego do doręczania przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób 
narusza zapisy art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go do świadczenia usług powszechnych w sposób 
jednolity w porównywalnych warunkach. Ponadto, doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie 
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jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczo-
nego i dotyczy przesyłek nadanych za jego pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że dorę-
czenie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Za-
mawiający występuje w tym wypadku w roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie.  
Wobec powyższego Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania kon-
kretnych godzin doręczania przesyłek nadchodzących do Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przed-
miotu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zmianę w rozdziale II pkt. 7 ust. 2 Ogłoszenia: 
jest: doręczania przesyłek pocztowych do siedzib Urzędu codziennie, w dni robocze, od poniedziałku 

do piątku w godz. 7:30 – 9:00, 
winno być: doręczania przesyłek pocztowych do siedzib Urzędu codziennie, w dni robocze, od po-

niedziałku do piątku w godz. 7:30 – 12:00. 
 
Pytanie 5 
W nawiązaniu do treści Ogłoszenia o zamówienia w rozdz. II pkt. 7 ust. 2 Wykonawca zwraca się 
z prośbą o dokonanie modyfikacji omawianego zapisu w sprawie bezpośredniego odbioru korespon-
dencji przez Zamawiającego z placówki Wykonawcy, mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego 
przy ul. Jana Matejki 22 w Szczecinie poprzez bezpośrednie pobranie korespondencji przez Zama-
wiającego z przegródki pocztowej do godziny 10:00. 

 
Odpowiedź 
W związku z wydłużeniem czasu na doręczanie korespondencji do siedzib Urzędu do godziny 12:00 
Zamawiający nie wyraża zgody na bezpośrednie pobieranie korespondencji z przegródek poczto-
wych. 
 
Pytanie 6 
W przypadku braku zgody na prośbę Wykonawcy w pkt. 4 Wykonawca wnioskuje o wydłużenie 
czasu doręczenia korespondencji – przesyłek listowych do siedzib Zamawiającego do godz. 12:00 
w dni robocze od poniedziałku do  piątku, a dla paczek pocztowych do godzin pracy Urzędów Za-
mawiającego tj. do godz. 15:00. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający wydłuża czas doręczania korespondencji – przesyłek listowych do siedzib Zamawiają-
cego do godz. 12:00 w dni robocze od poniedziałku do  piątku, a dla paczek pocztowych do godziny 
13:00. 
 
Pytanie 7 
W Ogłoszeniu o zamówieniu w rozdz. II pkt. 11 Zamawiający napisał, że w przypadku gdy po wy-
borze najkorzystniejszej oferty zaistnieje konieczność wymiany matryc, oprogramowania lub urzą-
dzeń koszty ponosi Wykonawca.  
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Wykonawca uprzejmie informuję, że właścicielem maszyn frankujących jest Zamawiający i wszelkie 
ewentualne zmiany matryc, oprogramowania, urządzenia polegającego na dostosowaniu do wyma-
gań zawartej umowy należą do obowiązku Zamawiającego w tym również pokrycie powstałych 
ewentualnych kosztów wymiany. 
W związku z powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu.  

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w rozdziale II pkt. 11 Ogłoszenia. 
 
Pytanie 8 
Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji zapisu w Ogłoszeniu o zamówieniu 
w rozdz. XIII pkt. 13 mówiącym, iż cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w tym także koszty wykonania pięciu matryc do maszyn 
frankujących. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, iż w rozdz. II Opisu zamówienia w pkt. 10 wy-
mienione zostały trzy urządzenia frankujące. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający w rozdziale II pkt. 10 wskazał typ maszyn do frankowania i ich lokalizację: 

1. Urząd Statystyczny w Szczecinie: 
a) Francotyp - Postalia EFS 3000 
b) Francotyp – Postalia T-1000/1 

2. Urząd Statystyczny w Szczecinie Oddział w Koszalinie 
a) Francotyp - Postalia EFS 3000 
b) Francotyp – Postalia T-1000/1 

3. Urząd Statystyczny w Szczecinie Oddział w Stargardzie 
a) ASCOM HASLER model 120. 

 
Pytanie 9 
W nawiązaniu do treści Ogłoszenia o zamówienia w rozdz. XIII pkt. 12 i 14 Wykonawca zwraca się 
z prośbą o dokonanie modyfikacji Załącznika nr 1 Formularza oferty uwzględniającego podanie Wy-
konawcy wartości netto, wartości podatku VAT. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgodny na dokonanie modyfikacji załącznika nr 1 Formularz oferty. 
 
Pytanie 10 
W załączniku nr 1 Formularz oferty oraz w Załączniku nr 2 Opisie przedmiotu zamówienia Zama-
wiający wykazał przesyłki listowe nierejestrowane i polecone krajowe w trzech przedziałach  wago-
wych.  
Czy Zamawiający byłby w stanie dokonać modyfikacji formularza zmieniając przedział wagowy 
przesyłek listowych na następujący: 

 waga do 50g 

 waga od 51 do 100g 

 waga od 101 do 350g 
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 waga od 351 do 500g 

 waga od 501 do 1000g 

 waga od 1001 do 2000g 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgodny na dokonanie modyfikacji załącznika nr 1 Formularz oferty. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający będzie skłonny dzielić przesyłki krajowe na obszar: 

 miejscowy (teren miasta w którym nastąpiło nadanie), 

 zamiejscowy (pozostały obszar kraju)? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych czynności ponad wskazane w tym zakresie 
w Ogłoszeniu, a tym samym nie dopuszcza przyjęcia na siebie dodatkowych obowiązków w zakresie 
wydzielania (sortowania) korespondencji wydawanej Wykonawcy w celu jej nadania. 
 
Pytanie 12 
Zwracamy się z prośbą o dodanie w załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 pozycji „zwrot do nadawcy 
przesyłki listowej poleconej ekonomicznej krajowej ZPO”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 Formularz oferty oraz załącznika nr 2 Opis 
przedmiotu zamówienia poprzez dodanie pozycji „zwrot do nadawcy przesyłki listowej poleconej 
ekonomicznej krajowej ZPO”. 
 
Pytanie 13 
W Załączniku nr 1 oraz w Załączniku nr 2 wykazano „przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne 
w obrocie zagranicznym” zwracamy się z prośbą o wskazanie czy pozycja dotyczy krajów europej-
skich czy poza europejskich? 
 
Odpowiedź 
Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne w obrocie zagranicznym dotyczą krajów europej-
skich. 
 
Pytanie 14 
W Załączniku nr 1 oraz w Załączniku nr 2 wykazano „przesyłki listowe polecone w obrocie zagra-
nicznym” zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie zapisu w postaci wykazania strefy doręczania? 

 
Odpowiedź 
Przesyłki listowe polecone w obrocie zagranicznym dotyczą krajów europejskich. 
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Pytanie 15 
W nawiązaniu do treści Ogłoszenia o zamówienia w Załączniku nr 6 w § 3 pkt. 4 ppkt. 2 Wykonawca 
proponuje zmianę treści zapisu na: 
„Rozliczenie należności za zwrócone w danym miesiącu przesyłki, o których mowa w § 1 ust. 1, 
odbywać się będzie miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca, na podstawie dokumentów oddawczych, 
a zapłatę należności dla Poczty z tytułu zwrotu przesyłek, Nadawca uiszczać będzie poprzez ofran-
kowanie przy użyciu maszyny frankującej paska papieru na kwotę tej należności, który zobowiązany 
jest dostarczyć do placówki nadawczej w ostatnim dniu danego miesiąca.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 6 w § 3 pkt. 4 ppkt. 2 Istotne postanowienia umowy: 
jest:   Zamawiający dokonywać będzie rozliczeń za odbiór przesyłek rejestrowanych zwracanych do 

Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia przy użyciu maszyny do franko-
wania, 

winno być: Rozliczenie należności za zwrócone w danym miesiącu przesyłki, o których mowa w § 1 
ust. 1, odbywać się będzie miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca, na podstawie dokumentów 
oddawczych, a zapłatę należności dla operatora pocztowego z tytułu zwrotu przesyłek, Na-
dawca uiszczać będzie poprzez ofrankowanie przy użyciu maszyny frankującej paska papieru 
na kwotę tej należności, który zobowiązany jest dostarczyć do placówki nadawczej w ostatnim 
dniu danego miesiąca.” 

 
 
Pytanie 16 
W nawiązaniu do treści Ogłoszenia o zamówienia w Załączniku nr 6 w § 3 pkt. 4 ppkt. 4 Wykonawca 
proponuje  zmianę treści zapisu na:  
„Z tytułu wpłat należności na poczet wykonania usług, Wykonawca wystawi fakturę VAT nie póź-
niej niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia treść zapisu załącznika nr 6 Istotne postanowienia umowy w § 3 pkt. 4 ppkt. 4: 
jest: Z tytułu wpłat należności na poczet wykonania usług, Wykonawca wystawi fakturę VAT nie 

później niż w terminie 4 dni od dnia dokonania wpłaty, 
winno być: Z tytułu wpłat należności na poczet wykonania usług, Wykonawca wystawi fakturę VAT 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty. 
 
Pytanie 17 
W nawiązaniu do treści Ogłoszenia o zamówienia w Załączniku nr 6 w § 3 pkt. 4 ppkt. 5 Wykonawca 
proponuje zmianę treści zapisu na:  
„Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 
Uprzejmie informujemy, że Wykonawca świadczy usługi z odroczonym terminem płatności, jedno-
cześnie nie jest w stanie określić daty obciążenia rachunku Zamawiającego. Może to powodować 
niepotrzebne nieporozumienia przy określeniu terminu płatności faktury. Czy Zamawiający wyraża 
zgodę na zmianę w/w zapisu ? 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załączniku nr 6 Istotne postanowienia umowy w § 3 
pkt. 4 ppkt. 5. 
 
Pytanie 18 
W Załączniku nr 6 w § 3 pkt. 5 Wykonawca wnioskuje o dodanie ppkt 7 w brzmieniu: 
„Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe za opóź-
nienie oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania należności. 
Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą przez Zamawiającego na pod-
stawie noty odsetkowej.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 Istotne postanowienia umowy w § 3 pkt. 5 po-
przez  dodanie ppkt 7 w brzmieniu: 
Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnie-
nie oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania należności. 
Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą przez Zamawiającego na pod-
stawie noty odsetkowej. 
 
Pytanie 19 
W załączniku nr 1 Formularz oferty pkt. 2, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę  terminu płat-
ności dla faktur wystawionych przez Wykonawcę licząc od daty ich wystawienia.  Wykonawca in-
formuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu 
informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wy-
słania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami spo-
rządzenia faktury. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz 
opóźnień w ich płatnościach. W celu uniknięcia nieprawidłowości w ustaleniu terminu zapłaty fak-
tury, oraz gwarantując Wykonawcy zapłatę za faktycznie zrealizowane usługi, prosimy o modyfika-
cję zapisu dotyczącego terminu płatności faktur.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści załączniku nr 1 Formularz oferty. 
 
Pytanie 20 
W kontekście zapisu z rozdziału II pkt. 10. -  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę  dotyczącą sposobu 
rozliczeń w zakresie wpłaty środków na zasilenie frankownicy w taki sposób, że Zamawiający doko-
nywać będzie wpłaty kaucji, niestanowiącej zaliczki (przedpłaty)  w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 177, poz. 1054 
ze zm.) na zabezpieczenie należności na poczet przyszłych usług pocztowych, za którą w terminie 7 
dni od daty wpływu środków na wskazany rachunek bankowy zostanie wystawiona przez Wyko-
nawcę nota uznaniowa. 
Następnie w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca rozliczeniowego, zostanie wystawiona 
dla Zamawiającego faktura VAT dokumentująca faktycznie zrealizowane usługi pocztowe na rzecz 
Zamawiającego w tym okresie rozliczeniowym,  ewentualnie 
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Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania maszyny do frankowania w taki sposób, że do-
ładowanie maszyny do frankowania odbywałoby się na podstawie tzw. kredytowanej zaliczki. Doła-
dowanie frankownicy odbywałoby się na podstawie określonej w umowie szacunkowej kwocie do-
ładowania bez konieczności dokonywania wpłaty zaliczki. Zapłata za zrealizowane usługi odbywa-
łaby się za opłatą z dołu, czyli po okresie rozliczeniowym, faktura będzie wystawiona w ciągu 7 dni 
od zakończenia miesiąca. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu rozliczania opłat za usługi pocztowe. 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający dopuszcza oznakowanie przesyłek wyróżniających poszczególne usługi zgodnie 
z Regulaminem Wykonawcy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych czynności ponad wskazane w tym zakresie 
w Ogłoszeniu, a tym samym nie dopuszcza przyjęcia na siebie dodatkowych obowiązków związa-
nych z oznakowaniem przesyłek wyróżniających poszczególne usługi. 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie programu elektronicznego – EN (elektroniczny nadawca). 
Elektroniczny Nadawca (EN) to internetowa aplikacja, która powstała z myślą, aby usprawnić proces 
nadawania przesyłek pocztowych. Umożliwia elektroniczny proces nadawania przesyłek. 
Za pomocą tego programu, jest możliwość samodzielnego generowania dokumentów nadawczych, 
tworzenia książki adresowej – łatwe zarządzanie własną bazą odbiorców (adresatów), generowania 
nalepek adresowych. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z in-
formacjami o nadawanych przesyłkach, komunikując się bezpośrednio z  placówką pocztową wska-
zaną w umowie.  Wszystkie przesyłki nadane za pomocą aplikacji można śledzić z jej panelu lub 
generować poprzez zbiorczy raport w formacie xls. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania programu elektronicznego – Elektroniczny nadawca. 
 
Pytanie 23 
W rozdziale XV Zamawiający przedstawił opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty. Prosimy o  rozszerzenie kryterium oceny o dodatkowe kryterium – kryterium 
społeczne omówione poniżej. 

 
Czy mając na uwadze najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, podkreślające walor 
kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca w ostat-
niej 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 do-
kona modyfikacji treści zapytania ofertowego poprzez dodanie w rozdziale IX, kryterium „społecz-
nego”, przez które należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie 
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Polski 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 Zapytania. Wykonawca wskazuje, iż konsekwencją 
wprowadzenia wskazanego kryterium powinno być m.in. równoczesne przewidzenie mechanizmów 
weryfikacyjnych dotyczących poziomu zatrudnienia podczas realizacji zamówienia. 
Ustawodawca nadając ustawą nowelizującą nowe brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, położył wy-
raźny nacisk na posługiwanie się kryteriami społecznymi w ramach wyboru oferty najkorzystniejszej, 
co potwierdził również w uzasadnieniu do ustawy, gdzie wskazane zostało, że obecna sytuacja, w 
której zamówienia publiczne są udzielane podmiotom omijającym nakaz z art. 22 § 11 Kodeksu pracy 
jest demoralizująca.  
Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracow-
ników. 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. 

 
Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o rozszerzenie kryterium oceny ofert o następujący wa-
runek: 

- Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na terytorium Polski w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wg stanu na dzień, np. 31.07.2017r.  – 20%. 

  
Poniżej przykład umieszczenia kryterium zatrudnienia w kryteriach oceny ofert: 

 
Warunek: 
- Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 
– 20% 
Sposób obliczania kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowę o 
pracę na terenie Polski, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na dzień 
31.07.2017r.   
 
Z = –––––––– × 20 punktów  
            Z max  
gdzie:  

1. Z = liczba punktów za kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na 
umowę  
o pracę na terytorium Polski, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 
dzień np. 31.07.2017r.   

2. Zx = liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę na terytorium 
Polski, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na dzień np. 31.07.2017r.  
. wynikająca z oferty badanej;  

3. Z max = największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowę o 
pracę na terytorium Polski, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 
dzień np. 31.07.2017r.  wynikający z ofert, które nie podlegają odrzuceniu.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.    




