
 
POCZTA POLSKA S.A., Rejon Sprzedaży Gdańsk                            Gdańsk,     11.12.2020 r.  
ul. 10 Lutego 10, 81-301 Gdynia 
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 
Jarosława Pawlak 
mail: jarosława.pawlak@poczta-polska.pl 
tel. kom. 502-012-152 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie 
ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo 
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 
Katarzyna Bulczak (kwestie proceduralne) 
Daria Ławicka (kwestie merytoryczne) 
tel. 58 677 79 60, fax: 58 677 79 61 
e-mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl 
 

 
W związku z ogłoszeniem zamówienia na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na: „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wejherowie w roku 2021 polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przez Wykonawcę przesyłek pocztowych 
oraz obsługi zwrotów nadawanych przez MOPS w Wejherowie” Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 
 
 
 

1. Załącznik nr 3 Projekt umowy §3 ust. 11 
Zamawiający wymaga, aby „Wykonawca sporządzał w dwóch egzemplarzach pocztowe dokumenty oddawcze przesyłek zwracanych z powodu  
braku możliwości ich doręczenia – po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Wzory dokumentów nadawczych zostaną 
ustalone zostaną ustalone z Wykonawcą”.  
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie tego zapisu (wymóg niemożliwy do zrealizowania przez Wykonawcę) i zgodzi się na korzystanie z 
Elektronicznego Zbiorowego Dowodu Odbioru (EZDO), dzięki czemu będzie mógł otrzymywać elektroniczny spis przesyłek z numerami 
nadawczymi?  
Wykonawca oferuje współpracę na zasadach analogicznych dla roku 2020. 
 

2. Załącznik nr 3 Projekt umowy §3 ust. 12 
Przy tak ogólnym zapisie Wykonawca interpretuje, że Zamawiający może wymagać zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmodyfikowanie ust. 12 w proponowany niżej sposób?  
„Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji Przedmiotu Umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę co 
najmniej 50 % osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia … na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.).”  
 

3. Załącznik nr 4 SOPZ Część I ust. 9 
Wykonawca prosi o doprecyzowanie i potwierdzenie, że  Zamawiający ma na myśli formularze potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych 
na zasadach ogólnych? 
 

4. Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust.3. 

Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 Wykonawca wnioskuje o możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres 
poczty e-mail Zamawiającego.  

          
 
 
 
 
 

Jarosława Pawlak 
Stanowisko ds. sprzedaży 
tel. 502-012-152 
jaroslawa.pawlak@poczta-polska.pl 
Poczta Polska S.A. 
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