
                   POWIATOWY  URZĄD  PRACY

                                          W    WAŁBRZYCHU   ul. Ogrodowa 5b

Wałbrzych, dnia 13.04.2021 r.

ID postępowania (na miniPortalu): 91c37ce9-44db-441b-9727-b5745fd51970 
Nr zamówienia (nadany przez Zamawiającego): RS. 331-1/1/21

Pytania i odpowiedzi

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019  r. poz. 2019 ze zm.), na zadanie pn.:   
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych
zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041 ze zm.) na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu”

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem do treści  SWZ wpłynęły pytania, na 
które zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1:
W związku z wymogiem określonym przez Zamawiającego dotyczącym zatrudnienia osób biorących 
udział w realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że wymóg postawiony przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu nie dotyczy 
sytuacji, jeżeli wykonanie określonych przez Zamawiającego czynności nie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:
Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczący zatrudnienia osób biorących udział w realizacji 
przedmiotu zamówienia, postawiony przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu nie dotyczy 
sytuacji, kiedy wykonanie określonych przez Zamawiającego czynności nie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, co 
Wykonawca jest w stanie wykazać.
Powyższe wynika z zapisów § 5 ust. 11 Wzoru umowy – załącznik nr 3 do SWZ

PYTANIE 2:
W załączniku nr 2 do SWZ Wzór umowy § 5 pkt 15 oraz w treści SOPZ pkt 22 Zamawiający określił:
W przypadku ujawnienia niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o 
pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1.000,00 zł., za każdy stwierdzony przypadek 
dotyczący każdego pracownika, co do którego nie zostało potwierdzone zatrudnienie na umowę i 
pracę zgodne z warunkami zawartej umowy”

Konieczność zapłaty kar w wysokości przewidzianej w w/w punkcie jest rażąco wygórowana i 
wskazuje na oczywistą dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia obowiązków przez Wykonawcę 
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a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu. Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary do 500 
zł za każdy stwierdzony przypadek dotyczący każdego pracownika, co do którego nie zostało 
potwierdzone zatrudnienie na umowę 1 pracę zgodne z warunkami zawartej umowy, co spowoduje 
zniesienie znamion kary wygórowanej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wprowadzenie  zmiany  wysokości  kary,  dotyczącej  każdego 
ujawnionego  przez  Zamawiającego  przypadku  osoby,  co  do  której  nie  zostało  potwierdzone 
zatrudnienie na umowę o pracę, a która bezpośrednio realizuje przedmiot zamówienia.  Wysokość 
kary zgodnie z propozycją Wykonawcy wynosić będzie 500,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy:

1) punktu 22 SOPZ – Załącznik nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„22.  W przypadku ujawnienia niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników 
na umowę o pracę,  Zamawiający  naliczy  kary umowne w wysokości  500,00 zł.,  za każdy 
stwierdzony  przypadek  dotyczący  każdego  pracownika,  co  do  którego  nie  zostało 
potwierdzone zatrudnienie na umowę i pracę zgodne z warunkami zawartej umowy.”  

2) paragrafu 5 ust. 15 wzoru umowy – Załącznik nr 2 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„15. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników 
na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500,00 zł., za każdy 
stwierdzony przypadek dotyczący każdego pracownika, co do którego nie zostało 
potwierdzone zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie z warunkami  niniejszej umowy.”

PYTANIE 3:
Wykonawca wskazuje że wysokość kar umownych określona przez Zmawiającego w załączniku nr 2 
do SWZ Wzór umowy § 7 pkt 2, pkt 3 jest znacząca ponieważ wynosi aż 20 % wartości umowy brutto. 
Oznacza to że w przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania bez zachowania okresu 
wypowiedzenia bez względu na czas takiego zdarzenia oraz jego bezpośrednią przyczynę, 
Zmawiający jak i Wykonawca zobowiązani byli by do wypłaty znacznych kwot z tytułu kar umownych. 
Wykonawca rozumie wprowadzone przez Zamawiającego zabezpieczenie realizacji umowy ale jego 
wysokość pozostaje jednak ze względu na wysokość kar umownych trudna do zaakceptowania. 
Wykonawca sugeruje wprowadzenie zmian w tym zakresie ograniczających wysokość wzajemnych 
kar umownych do poziomu 10 % wartości zamówienia a co za tym idzie zmianę przedmiotowego 
zapisu umowy w następujący sposób:

2.Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej 
rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy.

3.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy brutto, 
określonej w § 6 ust. 1 umowy.
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający  wyraża zgodę na zaproponowane zmiany dotyczące wzajemnych kar  umownych za 
odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z winy Wykonawcy bądź Zamawiającego. Wysokość kar 
ustala się na poziomie 10 % wartości umowy brutto. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy  paragrafu  7 ust. 2 i 3 wzoru umowy – 
Załącznik nr 2 do SWZ, które otrzymują brzmienie: 

„2.  Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej 
rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy. 

3.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości  umowy brutto, 
określonej w § 6 ust. 1 umowy.”

PYTANIE 4 
W załączniku nr 2 do SWZ Wzór umowy § 7 pkt 5 Zamawiający zastrzega, że Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, jednocześnie nie 
uwzględnia sposobu w jaki Zamawiający dokona wypłaty kar umownych przysługujących Wykonawcy. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisów w załączniku nr 2 do SWZ Wzór 
umowy § 7 pkt 4, pkt 5 w następujący sposób:

4. Zapłata kary umownej przez:
- Wykonawcę nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Zamawiającego
- Zamawiającego nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Wykonawcę

5. Strony umowy dokonują zapłaty kary umownej na rachunek bankowy wskazany przez drugą stronę 
umowy.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy dotyczących sposobu, w jaki 
Zamawiający i Wykonawca dokonywać będą zapłaty kar umownych. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy paragrafu 7 ust. 4 i 5 wzoru umowy – 
Załącznik nr 2 do SWZ, które otrzymują brzmienie:

„4. Zapłata kary umownej przez:
1) Wykonawcę nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Zamawiającego,

2) Zamawiającego nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Strony umowy dokonują zapłaty kary umownej na rachunek bankowy wskazany przez drugą stronę 
umowy.”

PYTANIE 5:
Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie wskazanych w SWZ Załącznik nr 1 SOPZ pkt 31, 
załącznik nr 2 Wzór umowy § 6 pkt 14 oraz załącznik nr 3 Formularz oferty pkt 5 zapisów dotyczących 
terminu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
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Ponadto Zamawiający wskazuje, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury 
VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.0.2174 t.j. - Ustawa z dnia 1 1 marca 2004 r.) 
w art. 106e wymienia jedynie niezbędne elementy, która musi zawierać faktura.
Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż 
poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu:
„(…) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury 
VAT.”

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy pod pojęciem 
„prawidłowo wystawionej faktury” Zamawiający ma na myśli fakturę, zawierającą wszystkie 
elementy określone Ustawą o podatku od towaru i usług w artykule 106e?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu i doprecyzowuje, że pod 
pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury” rozumie fakturę zawierającą wszystkie elementy określone 
w artykule 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz. 
106 ze zm.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że poprawia błąd pisarski w punkcie 5 Formularza oferty -  
Załącznik nr 3 do SWZ, dotyczący terminu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, celem jego ujednolicenia z zapisami w pozostałych załącznikach do SWZ. Termin 
płatności wynosi 21 dni od prawidłowo wystawionej faktury. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis punktu 5 Formularza oferty – Załącznik nr 
3 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5. Oświadczam(-y), że zaoferowany przez nas termin, w którym zamawiający dokonywać będzie 
płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia to 21 dni, liczony od daty prawidłowo wystawionej 
faktury.”
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