
 

Warszawa, dnia 23.04.2020 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 
 
 

Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia pn.: „Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia 
Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020).”, numer sprawy: 12/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 
2020/S 054-128642 z dnia 17-03-2020 r. 

 

Pytanie 32: 
W odpowiedzi na wyjaśnienie pytania numer 2 z dnia 17.04.2020 r. do ogłoszenia o zamówieniu na usługi 
dostarczenia korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, Biuro Klienta 
Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Warszawa 1 zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o 
zrezygnowanie z terminów w jakim mają zostać zatrudnione osoby niepełnosprawne oraz bezrobotne 
zastosowanych we wzorze umowy w § 1 ust. 6 i 19 Zamawiający określił termin zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej oraz bezrobotnej jako zapisy: 
„Osoba/osoby o której/ych mowa w ust. 5 będzie/będą zatrudniona/ne w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni 
przed podpisaniem Umowy i nie późniejszym niż 30 dni od daty podpisania Umowy.” 
oraz 
„Osoba/osoby bezrobotna/ne powinna być zatrudniona w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni przed 
podpisaniem Umowy i nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia Umowy.” 
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych w terminie określonym przez Zamawiającego, w obecnej 
sytuacji gospodarczej w kraju tj. ograniczenie zatrudniania nowych pracowników oraz redukcję pracowników przez 
przedsiębiorców, jest wymogiem trudnym do osiągnięcia przez Wykonawcę. Dla Zamawiającego nie powinno być 
istotne w jakim terminie konkretnie zatrudnione są osoby niepełnosprawne lub bezrobotne, a jedynie sam fakt 
zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
oraz osób bezrobotnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia. Wykonawca każdorazowo na 
wezwanie Zamawiającego przedłoży dokumenty potwierdzające uczestnictwo osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności oraz osób bezrobotnych bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na pytanie 28, upublicznione w dniu 
21.04.2020 r. i jeszcze raz wskazuje, że zastosowane przez Zamawiającego wymagania odnoszące się do 
zatrudnienia, w ramach zadeklarowanych kryteriów oceny ofert, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
oraz osób bezrobotnych są wyrazem realizacji ugruntowanej polityki Państwa w zakresie stosowania 
zrównoważonych zamówień publicznych, co w argumentowanym przez Wykonawcę stanie załamania gospodarki 
może mieć charakter stabilizujący i ochronny dla realizowanej polityki gospodarczej. 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wymogi odnoszące się do zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz osób 
bezrobotnych są deklaratywne i ich spełnienie wymagane jest w przypadku pozytywnej deklaracji Wykonawcy 
złożonej w ofercie, stanowiącej wyrażenie woli zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia osób 
niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych. Zapisy określające terminy zatrudnienia osób bezrobotnych lub 
niepełnosprawnych mają na celu umożliwienie spełnienia wymagań stawianych Wykonawcom, w tym dotrzymanie 
wymaganych terminów zatrudnienia zadeklarowanych osób, w taki sposób, aby zatrudnienie mogło zostać 
dokonane np. w okresie po dokonaniu wyboru oferty, a nie dopiero po zawarciu umowy. Dokonywanie zmian  
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w kryteriach oceny ofert, w zakresie terminów zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz 
osób bezrobotnych stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców, tj. jednej z podstawowych 
zasad zamówień publicznych. 

 
 

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej 

Bartosz Wielądek 
Konsultant  

w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 
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