
INFORMACJA O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w oparciu o art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą  oraz
rozdział 6a Regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych oraz organizacji,
składu,  trybu  pracy  i  zakresu  obowiązków  członków  komisji  przetargowych  stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze
zm.  na  świadczenie  na  rzecz  Urzędu  Miasta  Lublin  usług  pocztowych  w  obrocie
krajowym  i  zagranicznym  w  zakresie  przyjmowania,  przemieszczania  i doręczania
przesyłek  pocztowych,  zwrotu  przesyłek  niedoręczonych  oraz  usługi  odbioru
przygotowanych do nadania przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego.

Prezydent  Miasta  Lublin  uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło
następujące zapytanie:

Pytanie nr 1:

„W Istotnych Elementach Dotyczących Zamówienia (IEDZ) pkt 3.9 oraz w § 1 ust 4
wzorów umów stanowiących zał. 6 i zał. 7 do IEDZ Zamawiający wymaga aby osoby, którym
Wykonawca  powierzy  realizację  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  przyjmowania  od
Zamawiającego przygotowanych do nadania we własnym zakresie przesyłek pocztowych, w
każdym  punkcie  pocztowym  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1  pkt  1  i  2  były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres obowiązywania Umowy.

Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie
umowy  o  pracę  co  najmniej  1  osoby  realizującej  przedmiot  zamówienia  w  zakresie
przyjmowania od Zamawiającego przygotowanych do nadania we własnym zakresie przesyłek
pocztowych w każdym punkcie pocztowych wskazanym przez Wykonawcę.”.

W odpowiedzi na pytanie nr 1 wyjaśniam:

Zamawiający  informuje,  że  nie  dokonuje  modyfikacji  Istotnych  Element  ów  
Dotyczących Zamówienia (IEDZ)   i   wzor  ów   um  ó  w, stanowiąc  ych     odpowiednio   załącznik  
nr 6   i     załącznik nr 7   do   IEDZ   w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

Zarówno w pkt 3.9. IEDZ jak i w § 1 ust. 4 wzorów umów stanowiących odpowiednio załącznik
nr 6 i załącznik nr 7 do IEDZ Zmawiający określił wymóg jn.:

„Zamawiający,  zgodnie  z  art.  29  ust.  3a ustawy PZP,  wymaga  aby  osoby, którym
Wykonawca powierzy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie przyjmowania od
Zamawiającego  przygotowanych  do  nadania  we  własnym  zakresie  przesyłek
pocztowych, w każdym  punkcie pocztowym Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 i 2, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  na podstawie umowy
o pracę przez cały okres obowiązywania Umowy.”.

Z powyższego wynika, że Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę  co najmniej 1 osoby realizującej przedmiot zamówienia w zakresie przyjmowania od
Zamawiającego  przygotowanych  do  nadania  we  własnym  zakresie  przesyłek  pocztowych
w każdym  punkcie  pocztowych  wskazanym  przez  Wykonawcę  (dwa  takie  punkty  zgodnie
z wzorami umów i IEDZ).

Zapisy Istotnych Elementów Dotyczących Zamówienia pozostają bez zmian.
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