
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 12.02.2021 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: „Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021)”, numer sprawy: 2/ST/SPIS/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu 
numer 2021/S 028-069337 z dnia 10-02-2021 r. 

Pytanie 1: 
Zamawiający w Opisie przedmiotu Zamówienia wpisał, iż korespondencja przekazana do dystrybucji nie będzie 
podlegała zwrotowi do Zamawiającego. Zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe Art. 32. 1. Przesyłkę pocztową, której nie 
można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, 
zwraca nadawcy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwrotu korespondencji, której nie można doręczyć. List Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiący przedmiot umowy, zostanie przygotowany w ilości zgodnej z 
wykazem adresowo-mieszkaniowym, będącym w posiadaniu GUS. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że ww. List 
nie będzie posiadał jakichkolwiek danych adresata i traktowany będzie jako świadczenie usługi – przesyłka 
marketingowa, którą należy dostarczyć do ogółu społeczeństwa objętego spisem powszechnym. 
 
Pytanie 2: 
W OPZ pkt 15 Zamawiający wpisał, że korespondencja przekazana do dystrybucji nie będzie spełniała warunków 
prawidłowego adresowania według ustawy Prawo Pocztowe. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ten punkt i 
podanie informacji w jakim zakresie korespondencja nie będzie spełniała warunków prawidłowego adresowania, 
jakie dane znajdę się na przesyłce.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że przesyłki listowe przekazane Wykonawcy do dystrybucji będą zwierały nadrukowane na 
kopercie pełne dane adresowe Zamawiającego oraz informacje promujące Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań (NSP 2021).  
Przesyłki listowe stanowiące przedmiot zamówienia nie będą zawierały pełnych danych adresowych adresata, do 
którego zostanie skierowana korespondencja tj.: imienia i nazwiska, miejsca doręczenia i właściwego kodu 
pocztowego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dostarczy przesyłki listowe do ogółu 
mieszkańców zamieszkałych na terenie Polski, zgodnie z przekazaną od Zamawiającego bazą adresową. 
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający na chwilę obecną dysponuje informacjami jakie dane znajdują się w przygotowywanej bazie 
adresowej? Czy Zamawiający na etapie zamówienia mógłby przedstawić szablon według którego przygotowuje 
bazę? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że przygotowuje bazę adresowo-mieszkaniową na potrzeby przeprowadzenia 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021) w następującej formie: 
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LP. Nazwa pola Opis pola 

1. WOJ symbol województwa 

2. NAZ_ WOJ nazwa województwa 

3. POW symbol powiatu 

4. NAZ_ POW nazwa powiatu 

5. GMI symbol gminy 

6. NAZ_ GMI nazwa gminy 

7. RODZ symbol rodzaju gminy 

8. SYM_MIEJ identyfikator miejscowości 

9. NAZWA_MIEJ nazwa miejscowości  

10. SYM_UL identyfikator ulicy 

11. NAZWA_UL nazwa ulicy w pełnym brzmieniu 

12. NR_DOMU numer porządkowy nieruchomości (numer domu) 

13. NRB_NIER numer budynku na nieruchomości 

14. NR_MIESZ numer mieszkania 

 

Przykład pojedynczego rekordu dla posiadanej przez Zamawiającego bazy adresowo-mieszkaniowej: 
LP. Nazwa pola Opis pola Przykład 

1. WOJ symbol województwa 04 

2. NAZ_ WOJ nazwa województwa Kujawsko-pomorskie 

3. POW symbol powiatu 02 

4. NAZ_ POW nazwa powiatu brodnicki 

5. GMI symbol gminy 01 

6. NAZ_ GMI nazwa gminy Brodnica 

7. RODZ symbol rodzaju gminy 1 

8. SYM_MIEJ identyfikator miejscowości 0982954 

9. NAZWA_MIEJ nazwa miejscowości  Brodnica 

10. SYM_UL identyfikator ulicy 00148 

11. NAZWA_UL nazwa ulicy w pełnym brzmieniu Agrestowa 

12. NR_DOMU numer porządkowy nieruchomości (numer domu) 10 

13. NRB_NIER numer budynku na nieruchomości 1 

14. NR_MIESZ numer mieszkania 1 

 
Ponadto zamawiający wyjaśnia, że na prośbę Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, może ograniczyć 
przekazanie bazy adresowo-mieszkaniowej do następujących pozycji: 
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LP. Nazwa pola Opis pola Przykład 

1. NAZ_ WOJ nazwa województwa Kujawsko-pomorskie 

2. NAZ_ POW nazwa powiatu brodnicki 

3. NAZ_ GMI nazwa gminy Brodnica 

4. NAZWA_MIEJ nazwa miejscowości  Brodnica 

5. NAZWA_UL nazwa ulicy w pełnym brzmieniu Agrestowa 

6. NR_DOMU numer porządkowy nieruchomości (numer domu) 10 

 
Pytanie 4: 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza sytuację, aby to Wykonawca dokonał  naniesienia 
nadruku danych adresowych Zamawiającego, informacji promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań (NSP 2021) oraz ewentualnych danych adresowych adresata na przesyłkach?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że jest w trakcie przygotowania korespondencji masowej do dystrybucji przez Wykonawcę. 
Zakład odpowiedzialny za produkcję listu jest w posiadaniu kopert, które są oznaczone danymi adresowymi 
Zamawiającego oraz informacją promującą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 
 
Pytanie 5: 
Druk Bezadresowy to usługa pocztowa niepowszechna, polegającą na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu 
druków bezadresowych do gospodarstw domowych lub przedsiębiorców. Druk Bezadresowy doręczany jest do 
punktów doręczeń, czyli oddawczych skrzynek pocztowych instalowanych przez właścicieli lub współwłaścicieli 
nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynek mieszkalny stanowiący 
odrębną nieruchomość lub oddawcze, skrzynki pocztowe instalowane przez operatora wyznaczonego na 
obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie, do których ma być doręczony druk bezadresowy. 
Zamawiający przekazując druk do doręczenia powinien przygotować druki w pakietach o masie nie większej niż 10 
000 gramów. W pakietach druki bezadresowe należy oddzielić przekładkami po 100 sztuk. Pakiety powinny być 
oznaczone poprzez wskazanie: nadawcy, placówki oddawczej, liczby druków bezadresowych znajdujących się w 
pakiecie, ze wskazaniem obszaru doręczeń, na którym mają być doręczone. Powyższe informacje powinny być 
podane na wypełnionym przez nadawcę formularzu adresowym, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu. 
Druki są doręczane według obszaru doręczeń, czyli obszaru, na który mają być doręczone druki bezadresowe 
określanego przez podanie nazw województw, miast, wsi, dzielnic, osiedli, czy pełnych nazw ulic – oraz 
ewentualnie numerów budynków i zakresów numerycznych. Obszar doręczeń jest bazą przygotowaną przez 
Wykonawcę dla Zamawiającego  przy realizacji Umowy. Obszar doręczeń jest na bieżąco aktualizowany o bazę 
adresowo-mieszkaniową tj. mieszkania, budynki i inne zamieszkałe pomieszczeniach, a także zawiera punkty 
doręczeń, co do których zostały zgłoszone żądania niedoręczania druków.  
Wykonawca dopuszcza możliwość dostarczenia przesyłek zgodnie z przekazaną od Zamawiającego bazą adresową, 
jednak wymaga to od Wykonawcy indywidualnego podejścia do realizacji umowy oraz pozyskania dodatkowych 
informacji od Zamawiającego. Wykonawca nie posiada w swojej ofercie usługi bezadresowej, której doręczenie 
odbywa się wg odrębnej bazy adresowej Zamawiającego, dlatego też, aby przygotować indywidualną ofertę dla 
Zamawiającego konieczne jest skalkulowanie możliwości realizacji tej usługi. Zatem, aby skalkulować koszt usługi 
Wykonawca musi ustalić proces dla tej usługi i potrzebuje dokładnych informacji dotyczących: 
 wolumenu,  
 dokładnej wagi korespondencji określonej w gramach 
 odbioru wydrukowanego materiału od Zamawiającego TAK czy NIE,  
 pakiety - pakowanie materiału na placówki oddawcze po czyjej stronie będzie realizowane Zamawiającego 

czy Wykonawcy, - w jaki sposób i w jakiej formie Zamawiający dostarczy druki z bazą adresową, czy baza 
adresowa będzie posiadała przyporządkowanie adresatów do właściwych placówek oddawczych. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że wolumenem jest przygotowana do dystrybucji korespondencja masowa w maksymalnej 
ilości 15.200.000 (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy) sztuk, zgodnie z pkt. I.1 Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. Waga pojedynczego listu wynosi 10 gramów. 
Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do 
odbioru przygotowanej korespondencji masowej z miejsca wskazanego w pkt. I.11 OPZ, celem jej dystrybucji do 
mieszkańców Polski objętej spisem powszechnym. 
Przygotowanie pakietów, na które powołuje się Wykonawca, pozostaje po stronie Wykonawcy. Baza adresowa w 
chwili obecnej jest w przygotowaniu przez Zamawiającego, zostanie przekazana wyłonionemu w toku 
postępowania Wykonawcy, na nośniku elektronicznym/cyfrowym, zabezpieczonym hasłem dostępu, po 
podpisaniu umowy. Baza adresowa nie będzie posiadała przyporządkowania adresatów do właściwych placówek 
oddawczych oraz kodów pocztowych.  
Korespondencja masowa, zostanie przygotowana przez Zamawiającego w ilości zapewniającej przekazanie jej do 
wszystkich mieszkańców objętych spisem powszechnym. 
Przygotowanie pakietów oraz przyporządkowanie do placówek oddawczych, będzie leżało po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający przygotowuje korespondencję w opakowaniach po ok. 650 szt., każde o wadze ok. 6500 gramów, bez 
stosowania przekładek co 100 sztuk. 
 
Pytanie 6: 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie szczegółowej wagi druku bezadresowego 
skonfekcjonowanego w kopercie. Waga jest niezbędna do podania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że waga druku bezadresowego skonfekcjonowanego w kopercie wynosi 10 gramów. 

 
 
 
Pytanie 7: 
Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował deklaracją Wykonawcy dotyczącą zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz bezrobotnych. Obserwując obecne głębokie załamanie gospodarki i ograniczenie 
zatrudniania nowych pracowników oraz redukcję pracowników przez przedsiębiorców, Zamawiający nie kieruje się 
możliwościami finansowo-ekonomicznymi Wykonawców. Najczęściej jako kryterium społeczne w postępowaniach 
przetargowych, Zamawiający określają zadeklarowanie przez Wykonawcę: zatrudnienie osób na umowę o pracę  
i według tego kryterium przyznają dodatkowe punkty. Czy Zamawiający mógłby dokonać zmiany kryterium 
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społeczne „S1” oraz „S2” na kryterium w którym Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie o ilości osób 
zatrudnionych na umowę o pracę w tym również osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wybranych 
obszarach firmy, np. w określonej grupie pracowników? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert, określonych w postępowaniu. Zastosowane przez 
Zamawiającego kryteria oceny ofert 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. 
Zamawiający informuje, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych nie jest obligatoryjne 
lecz fakultatywne. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej, będzie musiało zostać zrealizowane tylko jeżeli 
wykonawca w ramach kryterium pozacenowego wyboru ofert, zadeklaruje zatrudnienie do realizacji przedmiotu 
zamówienia osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych. Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, 
wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku przedmiotowego postępowania ma charakter obligatoryjny, 
wynikający z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Pytanie 8: 
Zamawiający w § 1 ust. 6 i ust. 19 Umowy wskazał iż osoba o której mowa w ust. 7 oraz ust. 20 będzie zatrudniona  
w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni przed podpisaniem umowy i nie późniejszym niż 30 dni od daty 
podpisania/zawarcia umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tych ustępów ze względu na 
procedury związane z rekrutacją pracowników. Procedura rekrutacji pracowników jest procesem rozciągniętym w 
czasie i zrealizowanie tego warunku może być niemożliwe do wykonania. Jednocześnie Wykonawca informuje, iż 
pozyskiwanie osób bezrobotnych w ostatnim czasie stanowiło bardzo duże wyzwanie z uwagi na znikomą liczbę 
osób zarejestrowanych. Liczba osób chcących podjąć zatrudnienie jest jeszcze mniejsza. Mając na uwadze 
powyższe oraz zwrócenie uwagi, że obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, nie możliwe 
jest złożenie gwarancji, że zatrudnienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  
Dodatkowo Zamawiający w § 1 ust. 25 Umowy wpisał wymagania dotyczące potwierdzenia zatrudnienia osoby 
bezrobotnej tj. : 
 druki ofert pracy zgłoszonych do Urzędu Pracy – Wykonawca nie ma obowiązku zgłaszania ofert pracy do 

Urzędu Pracy, jest to działanie wybiórcze i uznaniowe, 
 kopię skierowania osoby/osób bezrobotnej/ych przez Urząd Pracy do pracodawcy - zdarza się, iż kandydaci 

przychodzą z takim skierowaniem, chcąc uzyskać podpis rekrutera/pracodawcy. Dokument ten jest własnością 
kandydata i Urzędu Pracy, nie jest zabierany przez Wykonawcę, odnotowywany itp.  

 oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób bezrobotnej/ych. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imion i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy (wzór 1) – 
jakiej liczby osób miałoby dotyczyć oświadczenie, jakich grup zawodowych i jednostek ma dotyczyć oświadczenie? 
Dane są możliwe do opracowania w podanym układzie z wyłączeniem numeru umowy. Przekazanie oświadczenia 
będzie jednak możliwe po 25 – tym dniu m-ca. Proponujemy ograniczenie częstotliwości składania oświadczeń do 
okresów kwartalnych lub półrocznych. 
 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy o pracę osoby bezrobotnej (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) – w systemie kadrowym nie ma 
informacji czy zatrudniona osoba była bezrobotna. Wykonanie zanonimizowanych kopii umowy o pracę jest 
czasochłonne i ewentualnie byłoby możliwe do opracowania w przypadku bardzo ograniczonej liczby 
pracowników;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; - 
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pracownik/zleceniobiorca  powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania 
obowiązku ubezpieczenia, czyli od daty zatrudnienia. Formularze zgłoszeniowe mogą zatem zostać 
przedstawiane wykonywany z zachowaniem terminu zgłoszenia do ubezpieczeń. Niemniej jednak zawarcie  
w umowie daty do 20-go powoduje, że jest to termin newralgiczny dla naliczania wynagrodzeń oraz rozliczeń 
ZUS. wnioskujemy zatem wpisać datę po 20-tym danego miesiąca. Dla udokumentowania przekazania składek 
do ZUS proponujemy przedstawić Zaświadczenie Płatnika o niezaleganiu w odprowadzaniu składek do ZUS. 
Wykonawca możemy np. wykonać selektywne wydruki dla osób, które zostaną wskazane przez Wykonawcę  
w określonej liczbie 1 sztuk. 

Jednocześnie mając na uwadze powyższe, Wykonawca ponownie zwraca się z prośbą o rezygnacje z zapisów 
dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych nie jest obligatoryjne 
lecz fakultatywne. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej, będzie musiało zostać zrealizowane tylko jeżeli 
Wykonawca, w ramach kryterium pozacenowego wyboru ofert, zadeklaruje zatrudnienie do realizacji przedmiotu 
zamówienia osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych. 
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, zawarte  
w Załączniku nr 5 do SWZ, stanowiącym wzór Umowy.  
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że treść wzoru umowy nie zakłada przekazywania dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności czy też osób bezrobotnych do 
20-dnia danego miesiąca. W przypadku zadeklarowania w ofercie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub 
osób bezrobotnych, Wykonawca powinien, zgodnie z § 1 ust. 11 i ust. 24 wzoru Umowy, złożyć u Zamawiającego 
dokumenty potwierdzające realizację zadeklarowanych zobowiązań w terminach: 
1) w terminie do 20 dni od daty zawarcia Umowy,  
2) w ostatnim dniu realizacji Umowy. 
 
Pytanie 9: 
Zamawiający w § 1 Umowy wskazał wymaganie od Wykonawcy w zakresie zatrudnienia. Zamawiający wskazuje 
szczegóły dotyczące wymagania od Wykonawcy w zakresie przedstawienia dokumentów zatrudnienia. Uprzejmie 
informujemy, że w ramach organizacji pracy Wykonawca korzysta m.in. z Agencji Pocztowych, posiadających 
uprawnienia odpowiednie do uprawnień placówek pocztowych oraz w ramach czynności interwencyjnych, z osób 
wykonujących czynności w ramach stosunku cywilnoprawnego. Mając powyższe na uwadze w sytuacjach 
wyjątkowych obsługę usług pocztowych prowadzą osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak 
również agenci pocztowi nie zatrudnieni na umowę o pracę. Przekazywanie Zamawiającemu informacji zawartych 
w § 1 Umowy jest równoznaczne z udostępnianiem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są 
Zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez Wykonawcę wymagań  
w zakresie zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji 
spełnienia określonych warunków przez Wykonawcę. Dla Zamawiającego nie powinno być istotne kto konkretnie 
zatrudniony jest u Wykonawcy na podstawie Umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudnienia osób w takiej formie 
– dla potwierdzenia którego nie jest konieczna Zamawiającemu znajomość imion i nazwisk oraz wskazywanie 
miejsca ich pracy. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, iż z regulacji zawartych w 
art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych nie można wywodzić podstawy do 
przekazywania Zamawiającemu danych osobowych pracowników, a zarówno dokumentowanie zatrudnienia osób, 
o których mowa w art. w art. 29 ust. 3a, jak i kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa  
w tym artykule może odbywać się w sposób, który nie będzie wiązał się z przetwarzaniem danych indywidualnych 
osób. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę treści § 1 Umowy  
i złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę w tym również osób  
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w wybranych obszarach firmy, np. w określonej grupie pracowników.  
Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące przedstawiania dokumentów przez Wykonawcę to zakres przedstawionych 
wymagań jest szeroki i pracochłonny co zagraża niezrealizowaniu przygotowania tak obszernej dokumentacji dla 
Zamawiającego w wymaganym terminie. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z części zapisów § 1  
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i ograniczenie ilości dokumentacji dowodowej w celu potwierdzenia spełniania wymogu do oświadczenia o ilości 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wybranych przez Zamawiającego obszarach Wykonawcy lub 
przedłożenie informacji przedstawiających deklarowaną liczbę pracowników niepełnosprawnych już 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. 0,5 etatu bezpośrednio uczestniczących w procesie 
przyjmowania, przewozu i doręczania przesyłek. Jednocześnie mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się 
z prośbą o rezygnacje z zapisów dotyczących kar w § 1 ust. 12-14, 31-34. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane przez Zamawiającego, wynikający z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, został 
szczegółowo określony przez Zamawiającego w § 8 wzoru umowy, a nie jak wskazuje Wykonawca w § 1 wzoru 
umowy. 
Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące kar umownych w § 1 ust. 12-14, 31-34 wzoru Umowy, bez zmian. 
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że wykładnia art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp nie dotyczy realizacji czynności przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wykonujące oznaczone przez Ustawę czynności samodzielnie, 
w związku z czym Zamawiający w § 8 ust. 1 wzoru Umowy zastrzegł, że „(…) wymaga, aby osoby wykonujące 
czynności określone w Załączniku nr 7 do Umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, przez cały okres realizacji Umowy, 
z zastrzeżeniem przypadków konieczności organizacji pracy z udziałem osób wykonujących czynności 
samodzielnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub nawiązanego stosunku cywilno-prawnego.” 
Ponadto Zamawiający poprzez zapisy w § 8 ust. 6 wzoru Umowy ograniczył liczbę osób zatrudnionych na umowę o 
pracę, w stosunku do których będzie miał prawo żądania, wskazanych w § 8 ust. 6 pkt 1-4 dokumentów, na 
potrzeby kontroli prawidłowości wykonania ciążących na Wykonawcy zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 1, 
wskazując, że żądanie takie będzie dotyczyło 10% z łącznej liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę. 
 
Pytanie 10: 
W § 9 Umowy kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty kar umownych. Wykonawca 
zwraca się z prośbą o zmianę wysokości kary na niższe wartości procentowe od łącznego wynagrodzenia brutto. 
Wykonawca nie neguje konieczności wprowadzenia kar umownych we Wzorze Umowy, lecz podkreśla, iż należy 
dążyć do zachowania równowagi stron stosunku umownego, która w jego ocenie nie stoi w sprzeczności z naturą 
stosunku prawnego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Podkreślić należy, że ustanowienie w umowie 
rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej 
konkurencji. Wynika to zarówno z ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa 
cywilnego, wyrażonej w art. 5 Kodeksu cywilnego. Wobec powyższego karę przedstawione przez Zamawiającego 
należy uznać za całkowicie wygórowaną. Wykonawca proponuje zmianę wysokości kar umownych. Proponowany 
zapis: 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i 
wysokościach:  

1) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
Jego stronie, w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

2) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

3) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3, w wysokości 0,1% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

4) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 5 
Umowy, potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w Załączniku nr 7 do Umowy, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy;  

5) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 8 
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ust. 6 Umowy, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
Załączniku nr 4 do Umowy (wzór 1), w wysokości 10,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
4 ust. 1 Umowy. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę, w odniesieniu do której 
Wykonawca opóźnił się z przedłożeniem dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę; 

6) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zatrudniania pracowników wykonujących 
czynności, o których mowa w Załączniku nr 7 do Umowy na podstawie umowy  
o pracę, w tym także w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 8 i 9 Umowy, za każdy okres rozliczeniowy (1 
miesiąc kalendarzowy), w wysokości kwoty odpowiadającej dwukrotnemu minimalnemu wynagrodzeniu 
za pracę brutto, ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy). Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę niezatrudnioną przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o prac; 
W przypadku, jeżeli zatrudnienie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, nastąpi w trakcie okresu 
rozliczeniowego, kara zostanie naliczona według wzoru: iloraz rozpoczętych dni opóźnienia w 
dopełnieniu obowiązku zatrudnienia przez liczbę wszystkich dni w danym okresie rozliczeniowym (w 1 
miesiącu kalendarzowym) pomnożony przez wysokość kwoty odpowiadającej dwukrotnemu 
minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę; 

7) za każde udokumentowane naruszenie zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, o których 
mowa w § 14 Umowy, w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
Umowy, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

8) za każde udokumentowane naruszenie wymagań bezpieczeństwa informacji, o których mowa w § 16 
Umowy, w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

9) za każdy stwierdzony brak spełnienia obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 3 Umowy, w wysokości 2% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

10) za każdy rozpoczęty dzień niezatrudnienia zadeklarowanych w Ofercie osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia 
złotych 00/100), za każdą niezatrudnioną osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, nie więcej 
niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

11) za niedotrzymanie terminów przedłożenia przez Wykonawcę, oświadczenia stwierdzającego zatrudnienie 
wszystkich zadeklarowanych w Ofercie osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy, 
w terminach, o których mowa w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 
00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1; 

12) za każdy rozpoczęty dzień niezatrudnienia zadeklarowanych w Ofercie osób bezrobotnych, o których 
mowa w § 1 ust. 19, w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), za każdą 
niezatrudnioną osobę bezrobotną, nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

13) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 24 
Umowy, potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zadeklarowanych osób 
bezrobotnych, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;  

14) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w § 1 
ust. 25 Umowy, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zadeklarowanych osób 
bezrobotnych, w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, nie więcej niż 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 
Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę, w odniesieniu do której Wykonawca opóźnił 
się z przedłożeniem dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wysokości kar umownych pozostawia na niezmienionym poziomie. 
 
Pytanie 11: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie § 9 ust.1 pkt 3 co Zamawiający rozumie jako opóźnienie w 
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zwraca się także z prośbą o zmianę zapisu, że w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne kary; 
odszkodowanie i inne roszczenia, na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w ustawie 
Prawo pocztowe. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pragnie zauważyć, że w treści § 9 ust.1 pkt 3 wzoru Umowy, użyte zostało pojęcie zwłoki a nie jak 
wskazuje Wykonawca opóźnienie. 
Przez zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający rozumie zawinione opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w § 3 wzoru Umowy i niedostarczenie przesyłek listowych do adresatów zgodnie z 
regulaminem Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę, tym 
bardziej, że Wykonawca nie wskazał konkretnego zapisu wzoru Umowy, który miałby zostać zmieniony. 
Zamawiajacy określił ogólne zasady zapłaty przez Wykonawcę naliczonych kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, wskazując, że: 
„ § 9 (…) 
4. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem, że decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7.   

6. W innym przypadku niż określonym w ust. 5 Wykonawca dokonana zapłaty kary na podstawie wezwania 
Zamawiającego. 

7. Przepisy ust. 5 stosuje się z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).” 

 
Pytanie 12: 
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie kar umownych w § 9 ust. 1 pkt 7 i 8 z uwagi na 
ustawę o dostępie do informacji publicznej według której dane postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wraz z załącznikami są jawne. W § 16 oraz Załączniku nr 10 do Umowy brak wyszczególnionych 
informacji jaki zakres powierzenia  przetwarzania danych osobowych obejmuje Umowa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W zapisach § 15 ust 6 i 7 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że: 
6. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, to Wykonawca 

zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z 
zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

7. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Zamawiający wymaga podpisania 
przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 9 
do Umowy. 

Powyższe wskazuje, że na etapie zawarcia umowy 2/ST/SPIS/PN/2021 Zamawiający nie wymaga podpisania przez 
Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zastrzega jednak, że w przypadku jeżeli w 
trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, to Wykonawca zobowiązuje się do 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz w przypadku powierzenia przetwarzania 
danych osobowych Wykonawcy, Zamawiający wymagać będzie podpisania przez Wykonawcę umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 
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Wzór umowy został upubliczniony przez Zamawiającego w celu spełnienia art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający może potwierdzić, iż zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy w przypadku nie zatrudnienia do realizacji przedmiotu Umowy osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności oraz osób bezrobotnych postanowienia § 9 ust. 1 pkt 10, 11, 12, 13, 14 nie będą 
wymagane przez Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku, złożonego w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) oświadczenia 
potwierdzającego brak deklaracji zatrudnienia w ramach kryteriów oceny ofert osób niepełnosprawnych oraz 
osób bezrobotnych, postanowienia § 9 ust. 1 pkt 10, 11, 12, 13, 14 nie będą wymagane przez Zamawiającego, z uwagi 
na fakt braku obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz 
bezrobotnych. 
 
Pytanie 14: 
Wykonawca powołując się na ustawę Prawa Pocztowego art. 87 ust 5 zwraca się z prośbą o wykreślenie lub zmianę 
ust. 3 § 9 Umowy.  Wykonawca informuje, że operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie usługi pocztowej, dlatego Zamawiający za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej w 
zakresie określonym ustawą może żądać odszkodowania na zasadach Prawa Pocztowego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapis § 9 ust. 3 wzoru Umowy, bez z mian. Określenie przez Zamawiającego w Umowie 
maksymalnej wysokości kar umownych jest obowiązkiem wynikającym art. 436 pkt 3) ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
W § 19 ust. 2 wzoru umowy, Zmawiający wskazał, że „W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.(…)”, w związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy § 9 ust. 4 
bez zmian i podtrzymuje, że „W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może 
żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.” - (wynikających z Kodeksu 
cywilnego). 
 
Pytanie 15: 
W § 9 ust. 4 Wzoru umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Niczym nieograniczone jednostronne prawo 
naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie 
tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna 
potrącona została prawidłowo  i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy 
efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być 
uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, z uwagi na nierówne 
ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania 
zapisu istotnych warunków umowy poprzez modyfikację zapisu i dodanie do jego treści zwrotu: „po 
przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zapis zaproponowany przez Wykonawcę. 
Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
W § 6 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zgodnie z § 9 ust. 5 wzoru umowy 
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Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia  
(w pierwszej kolejności) lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, (o którym mowa w § 6 Umowy),  
z zastrzeżeniem, że decyzja w tym zakresie pozostaje po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7, tj. 
„Przepisy ust. 5 stosuje się z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).”. 
 
Pytanie 16: 
Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju i na świecie Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie w § 10 Umowy 
do terminu „Siła Wyższa” - terminu „Siła Wyższa, pandemia, epidemia i Akty władzy”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowana przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 17: 
Zamawiający w § 14 ust. 3 Poufność danych i informacji wpisał, iż obowiązku zachowania poufności nie stosuje się 
do danych i informacji dostępnych publicznie. Wykonawca dostrzega rozbieżność w zapisach umowy, ponieważ 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 8 dane zawarte w postępowaniu są informacjami ogólnie 
dostępnymi. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie stwierdza rozbieżności pomiędzy zapisami § 14 wzoru umowy a przepisami ustawy Prawo 
Zamówień publicznych. Prowadzone przez Zamawiającego postępowanie jest jawne. Jednak na etapie 
dokumentacji postępowania Zamawiający nie ma możliwości, aby uściślić do przekazania jakich poufnych danych, 
informacji może dojść na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza jednak 
możliwość przekazania na etapie realizacji zamówienia informacji, które będą niezbędne do realizacji umowy,  
a które będą mogły stanowić informacje poufne. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany chronić takie 
informacje zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku, jeżeli przekazywane będą dane poufne, Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o tym fakcie. 
 
Pytanie 18: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie § 17 Konflikt Interesów, ponieważ realizacja postanowień Umowy 
obsługiwana może być przez szeroką liczbę osób. Według Opisu Przedmiotu Zamówienia szacunkowa ilość 
przesyłek nierejestrowanych do doręczenia wskazuje, iż w realizację przedmiotu Umowy zaangażowanych będzie 
dużo osób zarówno po stronie Zamawiającego jak również Wykonawcy, dlatego też oświadczenie o braku konfliktu 
interesów przy wykonaniu Umowy jest niemożliwe do urzeczywistnienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 17 Umowy tj. „Konflikt interesów” bez zmian. Wykonawca zgodnie z 
treścią § 17 ust. 1 wzoru umowy oświadcza, według swojej najlepszej wiedzy, że będzie realizował przedmiot 
Umowy z zachowaniem zasad bezstronności oraz braku konfliktu interesów, który to konflikt interesów rozumiany 
jest jako sytuacje, w których Wykonawca lub osoby, za pomocą których wykonuje Umowę pozostają: 
1) w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli z członkami organów zarządzających oraz pracownikami Zamawiającego zaangażowanymi w realizacje 
przedmiotu Umowy;  

2) z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności tych osób. 

W przypadku zaistnienia bądź ujawnienia jakiejkolwiek okoliczności, świadczącej o zaistnieniu konfliktu 
interesów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tej okoliczności Zamawiającego. 
 
Pytanie 19: 
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Wykonawca wdrożył procedury uwzględniające 
zalecenia i dyspozycje organów administracji rządowej, w tym w szczególności GIS i innych służb 
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odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w publiczne. Procedury te mają na celu m.in. bezkontaktowe świadczenie 
usług, zapewniające bezpieczeństwo pracownikom i odbiorcom przy dostawie przesyłek, w tym bezpośrednio pod 
adresem. W szczególności, obecnie oprócz tradycyjnej formy doręczenia, wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, 
paczkowe i kurierskie(z zastrzeżeniem przesyłek z dokumentami zwrotnymi) Wykonawca wydaje adresatom bez 
pokwitowania, po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości. W celu pokwitowania odbioru doręczający spisuje 4 
ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu. Dla przesyłek paczkowych i kurierskich, w przypadku gdy 
nadawca podał numer telefonu odbiorcy, przed doręczeniem przesyłki odbiorca otrzyma numer kontaktowy do 
kuriera. Wykonawca podkreśla fakt wypełnienia wszelkich zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz GIS, 
dotyczących profilaktyki minimalizującej ryzyko zakażenia się koronawirusem. W przypadku pojawienia się 
nowych zaleceń i wytycznych rekomendowanych przez GIS, czy poszczególne Inspekcje Sanitarne, są one 
wdrażane bez zbędnej zwłoki. 
W związku z tym, uwzględniając że wdrożone procedury nie mają wpływu na ostateczny efekt w postaci 
zrealizowania usług, które są przedmiotem postępowania, czy Zamawiający zaakceptuje zmianę w treści 
postanowień przyszłej umowy, wdrożone jak i potencjalnie wprowadzone w przyszłości – na podstawie 
aktualizowanych zaleceń organów administracji rządowej – specjalne zasady dotyczące sposobu świadczenia 
usług, mające na celu ochronę pracowników Wykonawcy przed niebezpieczeństwem zarażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w § 12 ust. 4 pkt 1 i 3 wzoru umowy zawarł zapis wskazujący na możliwość zmiany treści 
Umowy w przypadku, gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 
termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy oraz gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile 
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy. 
Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku wystąpienia 
okoliczności wskazanych w Umowie oraz na warunkach określonych w § 12 wzoru Umowy. 
 
Pytanie 21: 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie jakie poufne dane Zamawiający zamierza 
przekazać Wykonawcy (w nawiązaniu do § 14 Umowy). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na etapie dokumentacji postępowania Zamawiający nie ma możliwości, aby uściślić do przekazania jakich 
poufnych danych, informacji może dojść na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza jednak możliwość przekazania na etapie realizacji zamówienia informacji, które będą niezbędne do 
realizacji umowy, a które będą mogły stanowić informacje poufne. W takim przypadku Wykonawca będzie 
zobowiązany chronić takie informacje zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
Pytanie 22: 
Wykonawca jest operatorem pocztowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe, tj. przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do 
rejestru operatorów pocztowych.  Zgodnie z dyspozycją art. 42 ww. ustawy informacje lub dane objęte tajemnicą 
pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane 
tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są jej niezbędne do jej wykonania lub 
przepisy odrębne stanowią inaczej. Legalność przetwarzania danych przez Pocztę Polską jest zapewniona poprzez 
wypełnienie dyspozycji art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze (w związku z ustawą Prawo Pocztowe). Wykonawca, w 
momencie przekazania jej danych osobowych w celu świadczenia usługi, staje się administratorem tych danych 
(decyduje o sposobach przetwarzania przekazanych danych). informuje, że jest administratorem danych 
osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 12-14 ustawy z dnia 5 września 
2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy 
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z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, tj. przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania działalności 
pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Zgodnie z dyspozycją art. 42 ww. ustawy 
informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, 
zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo 
są jej niezbędne do jej wykonania lub przepisy odrębne stanowią inaczej. Od 25 maja 2018 r. przesłankę legalności 
przetwarzania danych stanowi dla Poczty Polskiej S.A. wypełnienie dyspozycji art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, w związku z przywołaną powyżej ustawą Prawo Pocztowe. Wykonawca w momencie przekazania 
jej danych osobowych w celu świadczenia usługi, staje się administratorem tych danych, dlatego też zawieranie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest niezasadne. Jednocześnie informujemy, iż kwestię 
pełnomocnictw reguluje prawo pocztowe i Wykonawca staje się administratorem danych pełnomocników na 
analogicznych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku danych osobowych adresatów. Powyższe dotyczy także 
braku konieczności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania 
przez Wykonawcę danych osobowych Państwa pracowników/funkcjonariuszy przekazywanych Wykonawcy w 
udzielanych im pełnomocnictwach pocztowych.  
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego czy zrezygnuje z Załącznika nr 9 do Umowy Umowa 
powierzenia danych osobowych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie Załącznika nr 9 do umowy, który stanowi wzór umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 
W zapisach § 15 ust 6 i 7 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że: 
6. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, to Wykonawca 

zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z 
zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

7. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Zamawiający wymaga podpisania 
przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 9 
do Umowy. 

Powyższe wskazuje, że na etapie zawarcia umowy 2/ST/SPIS/PN/2021 Zamawiający nie wymaga podpisania przez 
Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zastrzega jednak, że w przypadku jeżeli w 
trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe, to Wykonawca zobowiązuje się do 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz w przypadku powierzenia przetwarzania 
danych osobowych Wykonawcy, Zamawiający wymagać będzie podpisania przez Wykonawcę umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 
Wzór umowy został upubliczniony przez Zamawiającego w celu spełnienia art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogąc mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
 
Pytanie 23: 
Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług 
pocztowych, może potwierdzić, że Wykonawca, który uzyska zamówienie, ma spełniać wymagania określone w art. 
62 ustawy Prawa pocztowe wymagającego: 
1) organizacji pracy placówek pocztowych umożliwiającej osobom poruszającym się za pomocą wózka 

inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki; 
2) utworzenia w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób 

niepełnosprawnych; 
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3) umieszczania nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich 
osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych 
skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę 
placówkę; 

4) doręczania osobom: 
a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka i inwalidzkiego, 
b) niewidomym lub ociemniałym–na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, 

przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych 
w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania 
przesyłki w placówce pocztowej; 

5) przyjmowania od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki 
pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną. 

Czy Zamawiający  wymaga, aby Wykonawca przestawił dokumenty/oświadczenia potwierdzające, w jakim zakresie 
jest realizowane zamówienie przez podwykonawcę? Czy Wykonawca zostanie zobowiązany do dostarczenia 
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w rozumieniu Art. 2 pkt 9b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Korespondencję masową stanowiącą przedmiot zamówienia publicznego, przeznaczoną do dystrybucji, 
Wykonawca dostarczy bezpośrednio do wszystkich mieszkańców objętych Narodowym Spisem Powszechnym 
Ludności i Mieszkań. Jako że jest to list w postaci przesyłki marketingowej nie będzie potrzeby korzystania przez 
osoby niepełnosprawne z usług Wykonawcy świadczonych przez placówki pocztowe. Zamawiający nie wymaga 
spełnienia warunków określonych w art. 62 ustawy Prawo pocztowe. 
 
Pytanie 24: 
Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, operator wyznaczony ma obowiązek zapewnić 
odpowiednią liczbę placówek pocztowych przypadającą na określoną liczbę mieszkańców. Wykonawca zwraca się 
z prośbą informacje, czy „Wykonawca zobowiązany jest do posiadania : 
a) co najmniej jednej placówki pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 6000 mieszkańców na 

terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich, 
b) co najmniej jednej placówki pocztowej, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na 85 km2 powierzchni  

w gminach wiejskich,  
c) na terenie każdej gminy w kraju co najmniej jednej stałej placówki pocztowej czynnej 6 godzin dziennie 5 dni  

w tygodniu (w dni robocze), w której klienci będą mogli odebrać przesyłkę, przy czym co najmniej w jeden 
dzień roboczy do godziny 18:00  lub w soboty przez co najmniej 3 godziny.” 

Dotychczasowe długoletnie doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług pocztowych dla potencjalnych odbiorców 
oraz stosowana praktyka codziennego doręczania korespondencji na terenie całego kraju, a także umożliwienie 
odbioru przesyłek awizowanych wszystkim potencjalnym odbiorcom gwarantuje satysfakcjonujący poziom obsługi 
i zabezpiecza wymagania adresatów w zakresie sposobu doręczania i możliwości odbioru przesyłek. Czy 
Zamawiający wymagać będzie dołączenia do dokumentacji wykazu placówek nadawczych i oddawczych  
z podaniem dokładnej nazwy placówki, adresu pod którym się mieści i numerem telefonu stacjonarnego 
umożliwiającego kontakt z placówką? 
Ponadto Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie placówki 
Wykonawcy także spełniały poniższe wymogi: 
 czynne, co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  
 oznakowane w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym  w obrębie witryny 

jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy gdy znajdują się w lokalu, w którym prowadzona jest 
inna działalność gospodarcza, musi  posiadać  wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług 
pocztowych oznakowane w sposób   widoczny nazwą i logo Wykonawcy. 

 posiadająca, telefon stacjonarny celem ułatwienia bezpośredniego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, co 
pozwoli szybko zweryfikować ewentualne zastrzeżenia?  



 

15 

Czy Zamawiający oprócz powyższych kryteriów, co do placówek Wykonawcy oczekuje, iż placówka dedykowana dla 
głównej siedziby Zamawiającego będzie umożliwiała skorzystanie z innych usług pocztowych Wykonawcy 
niezawartych w przedmiocie zamówienia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy spełnienia warunków określonych § 14 Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych 
przez operatora wyznaczonego. 
Zamawiający nie będzie korzystał z placówek pocztowych Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 
usług niepowszechnych, dystrybucja listu promującego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w postaci 
przesyłek marketingowych. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy awizowania przesyłek oraz potwierdzenia ich 
odbioru. 
 
Pytanie 25: 
Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby 
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (2021). Jednocześnie w OPZ Zamawiający 
zobowiązał wykonawcę do świadczenia usług na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(dalej Ustawa), czyli także zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy. 
W związku z powyższym wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy poprzez usługę pocztową Zamawiający rozumie 
usługę pocztową określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zdefiniowaną ustawowo w następujący sposób: Usługę 
pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:  realizowane łącznie lub 
rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych ? 
Jeżeli, jak wskazał Zamawiający, przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe określone w Ustawie, a ich 
świadczenie powinno być realizowane na podstawie przepisów Ustawy, czy  Zamawiający potwierdza, że podstawą 
prawną, zgodnie z art. 14 Ustawy, świadczenia usług pocztowych są: 
1) umowy o świadczenie usług pocztowych zawierane między nadawcami a operatorami pocztowymi, 
2) umowy o współpracę zawierane między operatorami pocztowymi? 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 3 pkt. 10) Ustawy, nadawcą jest podmiot, 
który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. 
Przekładając to na przedmiotowe zamówienie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w wyniku rozstrzygnięcia 
niniejszego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, nadawcą przesyłek będzie Zamawiający, 
który wybierze jednego operatora pocztowego i zawrze z tym operatorem umowę o świadczenie usług 
pocztowych? 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 462 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). Uprawnienie to zostało powtórzone przez Zamawiającego w § 11 Umowy .  
Niezależnie od faktu realizacji usługi pocztowej przez Wykonawcę samodzielnie, czy też z udziałem 
podwykonawców, zasady świadczenia usługi pocztowej, zostały określone w Ustawie (art. 2, art. 3, art. 14). 
Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie i doprecyzowanie oczekiwanego przez Zamawiającego sposobu (procesu) 
świadczenia usług pocztowych z udziałem podwykonawców: 
a) czy Zamawiający wskazuje, że usługa pocztowa, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia ma charakter 

usługi pocztowej, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy i polega na: wykonywanym w obrocie 
krajowym lub zagranicznym, zarobkowym:  realizowanym łącznie lub rozdzielnie przyjmowaniem, 
sortowaniem, doręczaniem przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, od nadawcy do adresata 
(WERSJA nr 1)? 

b) czy też: czy Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia usługi o różnym – mieszanym 
charakterze, w skład których mogą wchodzić: odbieranie przesyłek od Zamawiającego, usługę przewozu 
przesyłek do placówki operatora wyznaczonego, nadawanie tych przesyłek w placówkach operatora 
wyznaczonego, a tym samym świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak również usługę 
płatniczą regulowaną w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych (WERSJA nr 2)? 

Należy tu podkreślić, iż nawet jeśli wykonawca wskazuje, iż sam ponosi koszty nadania przesyłki u operatora 
wyznaczonego, to ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną, w której wykonawca zawiera w imieniu 
nadawcy umowę o świadczenie usług pocztowych w placówce operatora wyznaczonego, płatność ta dokonywana 
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jest w imieniu nadawcy, a nie wykonawcy, tym samym koniecznym elementem takiej usługi jest świadczenie usługi 
płatniczej. 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 99 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r., obowiązującej od 1 
stycznia 2021 r., jak również w przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r., Zamawiający jest 
zobowiązany do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty. Zamawiający określa przede wszystkim w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy 
dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, 
metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych lub do konkretnego procesu 
innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem, że są one 
związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów. Ponadto w przypadku 
zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z 
uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
Wykonawca wskazuje, że w przypadku udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie i wyboru sposobu świadczenia 
usług pocztowych w niniejszym zamówieniu również w WERSJI nr 2, w związku z niepełnym, a zatem 
nieprawidłowym opisem przedmiotu zamówienia publicznego, w przypadku braku określenia prawidłowego, 
zgodnie z art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kierownik jednostki 
lub inna osoba działająca w imieniu jednostki zamówienia publicznego popełnia delikt finansowy z zakresu 
zamówień publicznych na podstawie tej ustawy, stanowiący podstawę do ukarania w trybie przepisów ustawy o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Tym samym, jeżeli Zamawiający oczekuje i dopuszcza usługi opisane w WERSJI nr 2, to Wykonawca wskazuje na 
konieczność zmiany treści SWZ, w części określającej przedmiot zamówienia oraz dostosowanie dokumentacji 
postępowania do prawidłowego opisania przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia jest odbiór i dostarczenie 
korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań (NSP 2021), przy czym korespondencję stanowić będą druki bezadresowe, rozumiane jako świadczenie 
usługi niepowszechnej na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1041, z późn. zm.). 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, w tym poprzez 
określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cechy usług, stanowiących przedmiot zamówienia, 
uwzględniając jednocześnie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Powyższe 
zostało potwierdzone poprzez złożenie oferty w tożsamym przedmiotowo postępowaniu prowadzonym przez 
Zamawiającego, w którym Zamawiający określił takie same warunki realizacji zamówienia jak w postępowaniu 
2/ST/SPIS/PN/2021. 
Zamawiający potwierdza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zawrze z wyłonionym Wykonawcą umowę 
o zamówienie publiczne, której przedmiotem będzie odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby 
popularyzacji i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Umowa 
zostanie zawarta z Wykonawcą, który zgodnie z treścią § 11 Załącznika nr 5 do SWZ (wzór Umowy), może zlecić 
wykonanie części Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizacji Umowy przy udziale 
podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców 
związane z realizacją przedmiotu Umowy, jak za swoje działania i zaniechania. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w części określającej 
przedmiot zamówienia i pozostawia zapisy SWZ bez z mian.  
 
Pytanie 26: 
Zamawiający w OPZ w pkt 10 wyraził zgodę na realizację usługi Druk Bezadresowy zgodnie z regulaminem 
Wykonawcy. Jednocześnie z pkt. 14 Zamawiający wpisał, iż będzie korzystał z własnej bazy adresowej i nie 
dopuszcza możliwości skorzystania z aplikacji nadawczej Wykonawcy. Wykonawca zwraca się z zapytaniem jak się 
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te dwa punkty mają do siebie, jeśli regulamin Wykonawcy wskazuje, iż usługa dystrybucji Druku Bezadresowego 
jest realizowana zgodnie z bazą adresową Wykonawcy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych informacji o ilości podmiotów zdolnych do realizacji 
wskazanej w postępowaniu usługi oraz nie jest w posiadaniu regulaminów świadczenia usług dystrybucji druku 
bezadresowego Wykonawców. Zamawiający podtrzymuje zapis pkt I. 14 Opisu przedmiotu zamówienia tj. 
Zamawiający będzie korzystał z własnej bazy adresowej i nie dopuszcza możliwości skorzystania z aplikacji 
nadawczej Wykonawcy. 
 
Pytanie 27 
W OPZ, wskazują Państwo, że materiały potrzebne do kolportażu będą przygotowane przez zamawiającego w 
postaci druków bezadresowych. Czy to oznacza, że Państwo jako zlecający sami drukujecie te materiały? Czy też na 
produkcję druków bezadresowych przewidziane jest osobne postępowanie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że produkcja druków bezadresowych w postaci listu Prezesa GUS, promującego Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021), których odbiór i dostarczenie stanowi przedmiot niniejszego 
zamówienia, jest realizowana przez Zakład Wydawnictw Statystycznych i Zamawiający nie będzie ogłaszał 
odrębnego postępowania przetargowego na produkcję ww druków. 
 
Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym. 
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