
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Warszawa, dnia 8.07.2022 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 
 

Wyjaśnienia SWZ  

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: „Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego 
Urzędu Statystycznego”, numer sprawy: 10/DR/TP/2022, ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/BZP 00224779/01  
z dnia 27-06-2022 r. 

 

Pytanie 1: 
W specyfikacji zamówienia i we wzorze umowy jest zapis o wymaganiu przez Zamawiającego aby osoby realizujące 
badanie były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez 
cały okres trwania Umowy. Natomiast w Załączniku nr 3 do SWZ w części dotyczącej kierownika i zespołu 
badawczego w punkcie odnośnie informacji o podstawie dysponowania, oprócz umowy o pracę wymienione są inne 
opcje: umowa cywilna, osoba oddana do dyspozycji przez podmiot trzeci. Czy zatem w zespole badawczym może 
znaleźć się osoba która zostanie przez Wykonawcę zatrudniona na umowę zlecenie do realizacji badania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do określenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 
W pkt 4.5 Specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wskazał, że „(…) zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy (…) 
wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, wskazane w Załączniku nr 
6 do SWZ, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze 
czasu pracy, przez cały czas trwania Umowy, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym dla Części nr 1 lub Części nr 2, odpowiednio Załącznik nr 4.1 lub 4.2 do SWZ”. 
Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Załączniku nr 6 do SWZ jest 
obowiązkiem ustawowym i jego realizacja weryfikowana jest na etapie realizacji zamówienia. W przypadku 
wystąpienia faktu podwykonawstwa na etapie realizacji umowy, w stosunku do podmiotów, które nie były znane w 
dacie składania oferty powyższe przepisy stosuje się odpowiednio. 
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