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Nr sprawy AZP-240/US-p30/002/2018- 32       Lublin, 31.01.2018 r. 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Wyjaśnienie treści RIWZ  
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

750 000 EURO prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pn.: 
 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II  
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez 
ujawniania źródła pytania wraz z wyjaśnieniem treści Regulaminu Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „RIWZ”: 
 
Pytanie 1 
W załączniku nr 1.1  rozdział I pkt 34 do Regulaminu Zamawiający określa „Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy 
także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę” 
 
Wykonawca informuje, iż warunek postawiony przez Zamawiającego jest nadmierny i nieracjonalny, gdyż żaden  
z wykonawców funkcjonujących na rynku usług pocztowych nie jest w stanie go spełnić, a tym samym zapewnić, przy 
obejmującym zasięgiem cały kraj zamówieniu, iż w realizacji zamówienia udział brać będą jedynie pracownicy zatrudnieni na 
umowę o pracę, tym bardziej, że Prawo Pocztowe dopuszcza posiadanie sieci agencji pocztowych. 
Żaden wykonawców funkcjonujących na rynku nie będzie w stanie złożyć oferty i podjąć się realizacji zamówienia na warunkach 
określonych w SIWZ. W konsekwencji, opisując przedmiot zamówienia, w tym również obowiązek wynikający z art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp, Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia oraz swoimi obiektywnymi 
potrzebami ograniczać kręgu potencjalnych wykonawców, mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, a tym 
samym uniemożliwić złożenie oferty. Określenie przez Zamawiającego „zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu” w postępowaniu niemożliwego do dotrzymania warunku, przy 
uwzględnieniu specyfiki przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących na danym rynku reguł związanych z realizacją tego typu 
zamówień, może w sposób bezpośredni prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i tym samym do naruszenia 
powyższych norm prawnych. Fakt, że Wykonawca będący jednocześnie Operatorem Wyznaczonym może w ogóle nie złożyć 
oferty w realiach niniejszej sprawy, powinien zostać uznany za okoliczność świadczącą o tym, że przewidziany przez 
Zamawiającego wymóg, nie znajdujący oparcia w uzasadnionych potrzebach Zamawiającego  
i w specyfice przedmiotowego postępowania, może utrudniać udział w postępowaniu. Podkreślenia wymaga, że przepis ustawy 
Pzp wymaga jedynie uprawdopodobnienia utrudnienia uczciwej konkurencji. Tym bardziej, że orzecznictwo, co do opisu 
przedmiotu zamówienia w takich okolicznościach, jest jednoznaczne, np. w wyroku  
z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn. akt II Ca 693/05, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy orzekł: „Do stwierdzenia nieprawidłowość w opisie 
przedmiotu zamówienia wystarczy jedynie zaistnienie możliwości utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie 
określonych zapisów w specyfikacji niekoniecznie zaś realnego uniemożliwiania takiej konkurencji”. Postawienie ww. wymogu, 
jest nadmierne i niepotrzebne, a przy tym rażąco narusza zasady uczciwej konkurencji, gdyż eliminuje z udziału w postępowaniu 
wykonawcę, który jest w stanie należycie wykonać zamówienie. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji, określonej w art. 29 
ust. 2, z uwagi na niezgodne z ustawą Pzp opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi m.in. w sytuacji, gdy zamawiający opisze 
przedmiot zamówienia przez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt. 
Naruszenie to polega również na dookreślenie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani 
w technicznym, ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb Zamawiającego. Wobec powyższego, ww. wymóg należy uznać za 
warunek nadmierny, który ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcy. Zamawiający może nadać przesyłkę przeznaczoną do 
doręczenia na terenie całego kraju. Pracownicy PP S.A. nie są dedykowani do obsługi tylko jednego klienta. Wykonawca 
obsługuje dziennie miliony przesyłek zarówno rejestrowanych jak i nierejestrowanych, dostosowuje potencjał swoich służ 
eksploatacyjnych do bieżącej sytuacji rynkowej wobec czego nie jest możliwe spełnienie przez żaden podmiot restrykcyjnego 
wymogu zamawiającego aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, były zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę.  
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Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu  
 
„Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 70 % osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę” 
 
 
Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy w następujący sposób: 
 
„Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 70 % osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 
kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę” 
 
 

 

Treść Regulaminu Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej 
wymienionych zmian, zaś odmienne uregulowania zawarte w RIWZ są nieobowiązujące. 
 

 
 
 
 
 
 

Podpisano 
dr hab. Paweł Smoleń 

Prorektor ds. ogólnych 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II 


