
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      1/2 
ul. Giełdowa 7/9                                                               Michał Sobczak tel. 22 53 49 295 

 
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.10.2021.7 

 

 

 
Wykonawcy 

 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu podstawowego na „Opracowanie dokumentacji związanej z wdrażaną 
publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego wraz ze wsparciem 
merytorycznym w zakresie kontroli oraz przeprowadzenie szkoleń”. Sprawa 
numer: BA.WZP.26.10.2021. 

 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej  
w skrócie „SWZ”: 
 
Pytanie: 
Zgodnie z § 4 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający wymaga, aby nadzór nad realizacją Umowy 
ze strony Wykonawcy pełniony był przez osobę wskazaną w ust. 2 lit. a i c, zatrudnioną na 
postawie umowy o pracę przez cały okres trwania Umowy. Zamawiający dopuszcza aby 
nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy pełniony był osobiście przez Wykonawcę 
– osobę fizyczną, jak również przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność 
gospodarczą lub osobę zatrudnioną w oparciu o powołanie, wybór czy mianowanie. 

 
Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych: "W przypadku natomiast zatrudnienia 
w oparciu o powołanie, wybór czy mianowanie należy zauważyć, że świadczenie pracy na tej 
podstawie dotyczy w szczególności pracowników instytucji publicznych, służb mundurowych 
policji, straży granicznej, pracowników samorządowych, członków różnego rodzaju 
organizacji społecznych, stowarzyszeń, partii, związków zawodowych i spółek prawa 
handlowego. W związku z powyższym co do zasady ww. sposób zatrudnienia nie będzie miał 
zastosowania do pracowników wykonawców, którzy w przeważającej części są podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą i funkcjonują w warunkach konkurencji rynkowej." 
(Urząd Zamówień Publicznych Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne  

Warszawa, 22 marca 2021 r. 
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i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo 
zamówień publicznych, str. 54.). 
 
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza, aby nadzór nad realizacją umowy 
pełnił członek zarządu wykonawcy (sp. z o.o.) nie zatrudniony na umowę o pracę? 

Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający wyjaśnia, że  dopuszczone jest, aby nadzór nad realizacją umowy pełnił członek 
zarządu wykonawcy (członek zarządu spółki prawa handlowego) nie zatrudniony na umowę  
o pracę, ale figurujący w dokumencie – informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego, w sekcji dokumentu. 
 
 
Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść 
SWZ w § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy – Załącznik nr 6 do SWZ: 
 
Jest: 
„w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o którym mowa w § 5 ust. 4 lub § 
5 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 należnego za realizację danego 
Etapu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 
 
Powinno być: 
„w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów, o którym mowa w § 5 ust. 2, § 5 ust. 4 
lub § 5 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 należnego za realizację danego 
Etapu, którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. 
 
 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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