
EZP.26.211.1.2021.JK                                                                       Warszawa, dnia 1.12.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz PIG-PIB, oznaczenie  sprawy: EZP.26.192.2021.

I. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do 
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 1:

W formularzu cenowym załącznik nr 3 do SWZ w tabeli, Zamawiający wskazał w kolumnie D prognozowana liczba 
przesyłek w sztukach w tym: nadania, zwrot. Zamawiający skumulował liczbę przesyłek do nadań i zwrotów. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tabeli poprzez podział i oszacowanie ilości przesyłek nadanych oraz 
oszacowanie ilości przesyłek zwrotnych.

W podanej formie Wykonawca nie ma możliwości prawidłowo oszacować ceny jednostkowej za nadanie poszczególnej 
przesyłki oraz za jej zwrot. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz Oferta. Dodano dodatkową kolumnę 
H w tabeli „Zwrot do nadawcy (cena za 1 przesyłkę) brutto (zł)”

Uaktualniony Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Oferta stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmawiający informuje, iż nie jest w stanie oszacować liczby zwrotów nadanych przesyłek. Na podstawie doświadczeń 
z lat poprzednich Zamawiający informuje, iż liczba zwrotów kształtowała się na poziomie 0,1% wartości zrealizowanych 
nadań.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu, iż w przypadku nadania przesyłki nie ujętej w formularzu cenowym, 
rozliczenie będzie następowało zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Wykonawcy dostępnym na stronie www.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów dot. kar tj. par. 5 ust. 6 i 8 PPU Załącznik nr 2 do SIWZ. W OPZ 
Zamawiający wskazuje, że powierza Wykonawcy wykonanie w obrocie krajowym i zagranicznym usług pocztowych 
polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych 
w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku oraz Rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z założeniem zaproszenia do złożenia oferty, usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą wobec 
przesyłek, których realizacja oparta jest m.in. na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe, tym samym 
Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub nienależytego 
wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do 
odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
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Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego 
(uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przewidzianych ustawą na drodze 
sądowej. W art. 88-90 ustawodawca przewidział ścisły katalog wysokości odszkodowań oraz przypadków, kiedy operator 
pocztowy zobligowany jest do jego wypłaty.

Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień zaproszenia z przepisami bezwzględnie obowiązującymi 
w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowień zawartych w § 5 ust. 6 i 8 PPU i oparcie 
odpowiedzialności Wykonawcy głównie na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 
roku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy § 5 ust. 6  
PPU otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku nieterminowego dostarczenia przesyłki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości wynikającej z zapisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe ( z dnia 23 listopada 2012 r.).”

Zamawiający informuję, że w pozostałym zakresie pozostawia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane 
postanowienia umowy bez zmian (nie wyraża zgodę na usunięcie zapisów dot. kar tj. § 5 ust 8 PPU).

Uaktualniony Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Zamawiający w OPZ Załącznik nr 1 do SWZ ust. 3 wskazał: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie czynności: sporządzanie wykazów przesyłek, 
doręczanie i odbiór przesyłek pocztowych, wystawianie faktur, zwrot przesyłek niedoręczonych do właściwej lokalizacji 
Zamawiającego, dostarczenie zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych niezwłocznie po ich pokwitowaniu 
przez adresata, zapewnienie druku zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz druku do nadawania paczek, zabezpieczenie 
przesyłki w przypadku uszkodzenia w czasie jej transportu, rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi (oznacza to, 
że usługa w zakresie powyższych czynności nie może być świadczona przez osoby w jakimkolwiek stopniu zatrudnione 
w innej formie niż na podstawie umowy o pracę).

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy imienny wykaz osób które będą 
realizować przedmiot umowy (w zakresie wskazanych powyżej czynności) w imieniu Wykonawcy na terenie 
Zamawiającego.

3) W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, nowo wskazane osoby będą spełniać 
wymogi określone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy i SWZ, jak również Wykonawca winien 
przedstawić Zamawiającemu niezbędne dokumenty i oświadczenia

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 
i w terminie w tym wezwaniu wskazanym przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób.

5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy.

Biorąc pod uwagę rozbudowaną strukturę Wykonawcy, skalę prowadzonej działalności oraz fakt, iż pozyskanie 
dokumentów będzie wiązało się z uzgodnieniami pomiędzy różnymi jednostkami Wykonawcy, zwracamy się z wnioskiem 
o ograniczenie przedłożenia dokumentów, o których mowa  w OPZ ust. 3 załącznik nr 1 do SIWZ  do pracowników 
przyjmujących przesyłki.

Wykonawcy potrzebny jest czas do przygotowania w/w dokumentów, które będą spełniały wymagania Zamawiającego. 
Zdaniem Wykonawcy zobowiązanie  jest zbyt rygorystyczne.

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisów poprzez określenie maksymalnej ilości wykazu osób 
pracujących na umowę o pracę w liczbie 6 osób w danej lokalizacji Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia.

Zamawiający w pkt. 4 zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia dowodów potwierdzających zatrudnienie pracowników 
na umowę o pracę w terminie wskazanym w piśmie Zamawiającego. Wykonawca, zwraca się z wnioskiem o modyfikację 
zapisu:

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 
w terminie 14 dni przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Pkt 3. ppkt 1) Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
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„1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w liczbie 6 osób w danej lokalizacji Zamawiającego 
w zakresie czynności: sporządzanie wykazów przesyłek, doręczanie i odbiór przesyłek pocztowych, wystawianie 
faktur, zwrot przesyłek niedoręczonych do właściwej lokalizacji Zamawiającego, dostarczenie zwrotnych 
potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych, niezwłocznie po ich pokwitowaniu przez adresata, zapewnienie druku 
zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz druku do nadawania paczek, zabezpieczenie  przesyłki w przypadku 
uszkodzenia w czasie jej transportu, rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi (oznacza to, że usługa 
w zakresie powyższych czynności nie może być świadczona przez osoby w jakimkolwiek stopniu zatrudnione 
w innej formie niż na podstawie umowy o pracę).”

2. Pkt 3. ppkt 4) Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:
„4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego w terminie 14 dni przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób.”

Uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 5:

Zamawiający w § 2 ust. 3 PPU Załącznik nr 2 do SWZ wskazał: Wykonawca i Podwykonawca/cy w terminie 14 dni od 
dnia podpisania umowy zobowiązani są do przedłożenia wykazu osób (imiona i nazwiska, zakres czynności, rodzaj 
umowy, wymiar etatu, procentowy udział czasu pracy w realizacji przedmiotowego zamówienia), które będą wykonywać 
czynności określone w ust. 1 wraz z oświadczeniem, iż są one zatrudnione w sposób określony w ust. 1. 
O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób Wykonawca i Podwykonawca/cy są zobowiązani do informowania 
Zamawiającego w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Wykonawcy potrzebny jest czas do przygotowania w/w dokumentów, które będą spełniały wymagania Zamawiającego. 
Zdaniem Wykonawcy zobowiązanie jest zbyt rygorystyczne. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu: 

Wykonawcy potrzebny jest czas do przygotowania w/w dokumentów, które będą spełniały wymagania Zamawiającego. 
W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisów poprzez określenie maksymalnej ilości wykazu osób 
pracujących na umowę o pracę w liczbie 6 osób w danej lokalizacji Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. § 2 ust. 3 
PPU otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca i Podwykonawca/cy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązani są do przedłożenia 
wykazu osób w liczbie 6 osób w danej lokalizacji Zamawiającego (imiona i nazwiska, zakres czynności, rodzaj 
umowy, wymiar etatu, procentowy udział czasu pracy w realizacji przedmiotowego zamówienia), które będą wykonywać 
czynności określone w ust. 1 wraz z oświadczeniem, iż są one zatrudnione w sposób określony w ust. 1. 
O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób Wykonawca i Podwykonawca/cy  są zobowiązani do 
informowania Zamawiającego w terminie 14 dni od zaistnienia zmian”. 

Uaktualniony Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 6:

Zamawiający w § 2 ust.4 pkt. 3 PPU Załącznik nr 2 do SWZ wskazał: przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji 
umowy.

Wykonawca wnioskuje o usunięcie treści powyższego zapisu. Operator pocztowy, dopuszczając Zamawiającego do 
przeprowadzenia kontroli w miejscu świadczenia usługi,  naraża się na zarzut naruszenia tajemnicy pocztowej, 
określonej w art. 41.ust 1 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z treścią art. 41. 1. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje 
przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące 
podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych 
lub korzystania z tych usług. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie zapisów § 2 ust. 4 pkt 3) PPU.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian 
(nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 2 ust.4 pkt. 3 PPU ).

Pytanie 7:

Zamawiający w § 2 ust.5 PPU Załącznik nr 2 do SWZ wskazał:

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 
i w terminie w tym wezwaniu wskazanym przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1,w tym 
w szczególności:

1) pisemnego oświadczenia pracownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o zatrudnieniu go na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę ze wskazaniem, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie 
umowy o pracę zawartej z Wykonawcą lub podwykonawcą,
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2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
w ust. 5, które powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt 2 
powyżej, wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli zostały sporządzone, przy czym kopie umów 
o prace powinny zawierać jedynie informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu. Pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, 
w szczególności z uwzględnieniem zasad minimalizmu określonej  w art. 5 w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO,

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

w szczególności RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

Z uwagi na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia oraz skalę zatrudnienia po stronie Wykonawcy wnioskujemy 
o modyfikację zapisu  § 2  ust. 5 PPU Załącznik nr 2 do SWZ godnie z poniższym:

Wykonawca zobowiązuje się w  celu weryfikacji Wykonawca Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia Umowy, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia prac objętych przedmiotem Umowy oświadczenie podpisane 
przez osobę uprawnioną potwierdzające, że przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian 
(nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 2 ust. 5 PPU).

Pytanie 8:

Zamawiający w § 4 ust.5 pkt. 5 PPU Załącznik nr 2 do SWZ wskazał: Zapłata za przedmiot umowy – za faktycznie 
zrealizowane usługi – nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze (albo, 
w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – na rachunki bankowe Wykonawcy, w tym 
rachunek VAT Wykonawcy, wskazane na fakturze),w terminie 30 dni kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowej pod względem merytorycznymi formalnym faktury.

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu:

Zapłata za przedmiot umowy – za faktycznie zrealizowane usługi – nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego 
Wykonawcy wskazany na fakturze (albo, w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – 
na rachunki bankowe Wykonawcy, w tym rachunek VAT Wykonawcy, wskazane na fakturze), w terminie 21 dni 
kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu wystawionej faktury.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. § 4 ust. 5 
PPU otrzymuje brzmienie:

„5. Zapłata za przedmiot umowy – za  faktycznie zrealizowane usługi – nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego 
Wykonawcy wskazany na fakturze (albo, w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – 
na rachunki bankowe Wykonawcy, w tym rachunek VAT Wykonawcy, wskazane na fakturze), w terminie 21 dni 
kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury”. 

Uaktualniony Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 9:

Zamawiający w § 2 ust.6 PPU Załącznik nr 2 do SWZ wskazał: Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
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dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę obejmującą przedmiot zamówienia i skutkować nałożeniem kary 
umownej w wysokości 2500 zł za każdy przypadek naruszenia.

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu:

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę obejmującą przedmiot zamówienia i skutkować nałożeniem kary 
umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy bez zmian 
(nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 2 ust.6 PPU).

Pytanie 10:

W związku z faktem, iż Zamawiający w § 7 Wzoru Umowy dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy, 
wnioskujemy o uwzględnienie przesłanek i warunków zmiany poprzez wprowadzenie postanowień o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany Cennika, 
o którym mowa w art. 57 i 58 ustawy Prawo pocztowe, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zwracamy uwagę, że nawet umowy zawierane na okres krótszy (mniej niż 12 miesięcy), bywają w pewnych 
okolicznościach (przykładowo w okresie na przełomie roku) wrażliwe na wpływ czynników makroekonomicznych, zatem 
konieczność zawierania postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy jest jak najbardziej uzasadniona.

Bez wątpienia istotnym celem wprowadzenia ww. zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia wszystkim tym pracownikom Wykonawcy, którzy zostali zaangażowani do realizacji określonego 
zamówienia publicznego. Taka postawa pozwoli wzmocnić nie tylko rynek pracy, ale także prawidłową wycenę ofert oraz 
sposób realizacji zamówienia. Troska o należyte wynagrodzenie Wykonawcy niejednokrotnie może się przełożyć na 
jakość oraz efektywność realizowanych przez Wykonawców zamówień, o którą od dawna tak bardzo zabiegają instytucje 
zamawiające.

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisu § 7 Wzoru Umowy poprzez dodanie ustępu o następującym 
brzmieniu:

Zmiana cennika zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż zmiana taka 
nie może nastąpić więcej niż raz w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe Wykonawca wnioskuje o skrócenie okresu wykonania zamówienia na 
okres 12 miesięcy.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy poprzez 
dodanie w § 7 w ust. 1  pkt 6) o brzmieniu: 

„6) Zmiany cennika zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż zmiana 
taka nie może nastąpić więcej niż raz w trakcie obowiązywania niniejszej umowy”. 

Uaktualniony Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 11:

W formularzu cenowym zał. nr 3 w tabeli pkt 18 do SWZ Zamawiający wskazuję Odbiór przesyłek. Zamawiający podał 
miesięczną szacowaną ilość podjazdów kuriera po przesyłki. Wykonawca informuję, że usługa ta jest realizowana ze 
stałą opłatą miesięczną zależną od ilości podjazdów po przesyłki w tygodniu.

Wykonawca prosi o modyfikację formularza poprzez zmianę pkt.18 kol D o wpis liczby miesięcy który zakłada kontrakt 
(24 ) Wykonawca zwraca się o modyfikację zapisu, który Zamawiający zawarł pod tabelą nr 3 do SWZ na następujący: 
opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością za każde 50,00 zł zadeklarowanej wartości wynosi 1 
zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w Załączniku nr 3 do SWZ – Formularz Oferta. Zmodyfikowano zapisy 
w wierszu 18, w kolumnie D oraz opis * w tabeli.

Uaktualniony Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Oferta stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 12:

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o sposobie składania reklamacji w następującej formie: „Termin 
rozpatrzenia reklamacji na przesyłkę w obrocie krajowym - 30 dni, zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji 
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i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., Poz. 474 ze zm.)  „termin rozpatrzenia 
reklamacji na przesyłkę w obrocie zagranicznym – do 3 miesięcy, z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań ujętych 
w Regulaminach usług Wykonawcy i przepisach międzynarodowych. Reklamację będą składane poprzez poniższe 
kanały zgłoszeń:

1. Aplikacja Elektronicznego Nadawcy, EN-reklamacje dla nadawców korzystających  z Elektronicznego Nadawcy (kanał 
podstawowy)

2. e-formularz – aktywna formatka do wnoszenia reklamacji na stronie: Wykonawcy/ Reklamacje

3. wersja papierowa, w tym na druku nakładu Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Pkt 3. ppkt 1) Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„9) Reklamacje:

a) Termin rozpatrzenia reklamacji na przesyłkę w obrocie krajowym - 30 dni, zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., Poz. 474 ze zm.)  

b) Termin rozpatrzenia reklamacji na przesyłkę w obrocie zagranicznym – do 3 miesięcy, z zastrzeżeniem 
odrębnych uregulowań ujętych w Regulaminach usług Wykonawcy i przepisach międzynarodowych. 

c) Reklamację będą składane poprzez poniższe kanały zgłoszeń:
1. Aplikacja Elektronicznego Nadawcy, EN-reklamacje dla nadawców korzystających z Elektronicznego 

Nadawcy (kanał podstawowy)
2. e-formularz – aktywna formatka do wnoszenia reklamacji na stronie: Wykonawcy/ Reklamacje
3. wersja papierowa, w tym na druku nakładu Wykonawcy.”

Uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W wyniku powyższych zmian i wyjaśnień Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ w następującym zakresie:

Punkt 15 SWZ, Termin związania ofertą otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.01.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Punkty 16.2 oraz 16.3 SWZ otrzymują następujące brzmienie:

16.2. Termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2021 r. o godz. 12:00.

16.3. Termin otwarcia ofert upływa w 06.12.2021 r. o godz. 12:10.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2021 r.

W załączeniu:

Uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Uaktualniony Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy
Uaktualniony Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Oferta

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Mariola Siwek
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Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z nw. lokalizacji 
Zamawiającego: 

 z siedzibą w Warszawie (ul. Rakowiecka 4), 
 z siedzibą w Krakowie (ul. Skrzatów 1),
 z siedziba w Gdańsku (ul. Kościerska 5),
 z siedzibą w Szczecinie (ul. Wieniawskiego 20),
 z siedzibą w Sosnowcu (ul. Królowej Jadwigi 1),
 z siedzibą w Kielcach (ul. Zgoda 21),
 z siedzibą we Wrocławiu (ul. Jaworowa 19),
 pracownią w Lublinie ul. (A. Walentynowicz 10),
 pracownią w Poznaniu (ul. Wenedów 4).

2. PIG-PIB powierza Wykonawcy wykonanie w obrocie krajowym i zagranicznym usług pocztowych polegających na 
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, w tym ewentualnych 
ich zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1041) 
w formie skredytowanej opłaty, uiszczanej z dołu, na następujących zasadach:

1) Realizacja usługi w zakresie przesyłek rejestrowanych tj.: przesyłek listowych rejestrowanych, przesyłek nadanych 
i doręczonych za pokwitowaniem oraz paczek – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 
(Dz. U. 2020 poz. 1026) odbywać się będzie:
a) Na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz zestawienia 

ilościowego z wyszczególnieniem adresów, w przypadku przesyłek rejestrowanych zestawienie będzie 
sporządzone w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron (Zamawiającego i Wykonawcy);

b) Zamawiający umieści na przesyłce w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata 
i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy;

c) Zamawiający nadaje przysyłki w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie do miejsca przeznaczenia;
d) Opakowanie przesyłek stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona (zaklejona); Opakowanie 

paczki zabezpiecza przed dostępem do zawartości i minimalizuje ryzyko jej uszkodzenia w czasie 
przemieszczania; Zamawiający nie przewiduje możliwości opakowania przesyłek w koperty o innych gabarytach, 
niż wskazane w punkcie 3, podpunkcie a niniejszego załącznika;

e) Zamawiający nie przewiduje możliwości dołączania przez Zamawiającego i Wykonawcę, do opakowanych 
przesyłek przekazanych przez Zamawiającego, jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności wpływających na 
wagę przesyłki oraz cenę usługi; 

f) Wykonawca doręcza przesyłkę w miejsce wskazane przez Zamawiającego w postaci przekazanej mu przez 
Zamawiającego;

2) Realizacja przedmiotowej usługi w zakresie przesyłek nierejestrowanych, tj. przesyłek nadanych i doręczonych bez 
pokwitowania (zwykłych) odbywać się będzie:
a) Na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek do nadania. Przesyłki nie rejestrowane 

nadawane będą na podstawie wykazu ilościowego. Wykazy sporządzane będą w dwóch egzemplarzach po 
jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego;

b) Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące 
adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy;

c) Zamawiający nadaje przesyłki w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie do miejsca przeznaczenia;
d) Opakowanie przesyłek stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona (zaklejona); Opakowanie 

paczki zabezpiecza przed dostępem do zawartości i minimalizuje ryzyko jej uszkodzenia w czasie 
przemieszczania; Zamawiający nie przewiduje możliwości opakowania przesyłek w koperty o innych, niż 
wskazane w punkcie 3, podpunkcie a niniejszego załącznika;

e) Zamawiający nie przewiduje możliwości dołączania przez Zamawiającego i Wykonawcę, do opakowanych 
przesyłek przekazanych przez Zamawiającego jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności wpływających na 
wagę przesyłki oraz cenę usługi;

f) Wykonawca doręcza przesyłkę w miejsce wskazane przez Zamawiającego w postaci przekazanej mu przez 
Zamawiającego;

3) Odbiór przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych od nadawcy odbywać się będzie: 
 z siedziby Warszawa ul. Rakowiecka 4 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) codziennie w godz. od 14:00 

do 16:00;

http://eli.sejm.gov.pl/eli/DU/2020/695/ogl
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 z siedziby Kraków ul. Skrzatów 1 w poniedziałek, środę, piątek (w dni robocze) w godzinach od 12:30 do 13:30;
 z siedziby Gdańsk ul. Kościerska 5 we wtorek, czwartek (w dni robocze) w godzinach od 13:00 do 15:00;
 z siedziby Wrocław ul. Jaworowa 19 w poniedziałek, środę, piątek (w dni robocze) w godzinach od 13:00 do 

15:00;
 z siedziby Sosnowiec ul. Królowej Jadwigi 1 w poniedziałek, środę, piątek (w dni robocze) w godzinach od 

13:00 do 15:00;
 z siedziby Kielce ul. Zgoda 21 w poniedziałek, środę, piątek (w dni robocze) w godzinach od 12:00 do 13:00.

a) Wymiary listów: 
 Format S minimum 90mm x 140mm , max 20mm x 230mm x 160mm
 Format M minimum 90mm x 140mm, max 20mm x 325mm x 230mm
 Format L minimum 90mm x 140mm, max 600mm x 900mm

b) Wymiary paczek: 
 Gabaryt typu A minimum – 90mm x 140mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 

600mm, szerokość 500mm, wysokość 300mm
 Gabaryt typu B minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600mm , szerokość 500mm, 

wysokość  300mm, maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż 
długość – 3000mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500mm.

 Paczka + minimum – 10 cm x 16 cm (również dla przesyłki w formie rulonu),
maksimum – dla przesyłek standardowych – (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy 
czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm;
dla przesyłek nadanych jako przesyłka niestandardowa – (długość + szerokość + wysokość) ponad 250 cm, ale 
nie więcej niż 300 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm, a dla rulonu 20 
cm (średnica) x 150 cm (długość).

c) Ilość przesyłek w obrocie krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ „Formularz OFERTA”.
d) Ilość przesyłek w obrocie zagranicznym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ „Formularz OFERTA”.
e) Potwierdzenie w pocztowej książce nadawczej przyjętych do wyekspediowania w kraju przesyłek „egzemplarza 

obowiązkowego”.
f) Zwrot do nadawcy przesyłek: Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu przesyłek niedoręczonych do właściwej 

lokalizacji Zamawiającego, z której nastąpiło przyjęcie do nadania, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich 
doręczenia, a także do dostarczenia zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych listowych i paczek 
pocztowych – niezwłocznie po ich pokwitowaniu przez adresata.

4) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość osobistego nadania przesyłek w placówkach nadawczych 
Wykonawcy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu listę najbliższych placówek po podpisaniu Umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 
uwzględniając w tym zakresie placówki nadawcze sugerowane przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu nadanie przesyłek w placówce nadawczej Wykonawcy w tym samym dniu. Zwrot dokumentów 
nadawczych do danej lokalizacji Zamawiającego realizowany będzie następnego dnia roboczego po nadaniu 
przesyłek.

5) Przesyłki pocztowe listowe rejestrowane wpisane będą do zbioru utworzonego w internetowej aplikacji Elektroniczny 
Nadawca, udostępnionej przez Wykonawcę lub w sytuacji braku dostępu, ewentualnie awarii aplikacji EN do PKN– 
zgodnie z wzorem obowiązującym w systemie teleinformatycznym Zamawiającego (zawierającym informacje 
o liczbie przesyłek, dokładnym adresie adresata i rodzaju przesyłki), w oparciu o pliki przekazywane przez 
Zamawiającego.

6) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić druki zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz druki do nadawania paczek 
w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego, zgodnie z jego potrzebami w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Wykonawcy 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

7) W przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie jej transportu, Wykonawca zobowiązany będzie do dodatkowego 
zabezpieczenia przesyłki przed dalszym jej uszkodzeniem na swój koszt oraz dostarczenia do Zamawiającego 
protokołu opisującego okoliczności powstania uszkodzenia oraz jego rodzaj i zakres.

8) Wystawienie faktur VAT przez Wykonawcę, dokonywane będzie do 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, 
obejmującego jeden miesiąc kalendarzowy. Należności wynikające z faktur, Zamawiający regulować będzie 
przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury.

9) Reklamacje:
a) Termin rozpatrzenia reklamacji na przesyłkę w obrocie krajowym - 30 dni, zgodny z rozporządzeniem Ministra 

Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., Poz. 474 ze zm.)  
b) Termin rozpatrzenia reklamacji na przesyłkę w obrocie zagranicznym – do 3 miesięcy, z zastrzeżeniem 

odrębnych uregulowań ujętych w Regulaminach usług Wykonawcy i przepisach międzynarodowych. 
c) Reklamację będą składane poprzez poniższe kanały zgłoszeń:
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1. Aplikacja Elektronicznego Nadawcy, EN-reklamacje dla nadawców korzystających z Elektronicznego 
Nadawcy (kanał podstawowy)

2. e-formularz – aktywna formatka do wnoszenia reklamacji na stronie: Wykonawcy/ Reklamacje
3. wersja papierowa, w tym na druku nakładu Wykonawcy

10) Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Istotnych Postanowieniach Umowy 
(Załącznik nr 2 do SWZ).

11) Przedmiot zamówienia realizowany będzie na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, 
w tym z uwzględnieniem:
a) Ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1041);
b) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi 

pocztowej (Dz. U. 2019, poz. 474);
c) Międzynarodowych przepisach pocztowych.

12) W zakresie nieuregulowanym umową i OPZ świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia następuje 
z uwzględnieniem warunków świadczenia tych usług obowiązujących u Wykonawcy. 

13) Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy 
doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.

3. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w liczbie 6 osób w danej lokalizacji Zamawiającego 
w zakresie czynności: sporządzanie wykazów przesyłek, doręczanie i odbiór przesyłek pocztowych, wystawianie 
faktur, zwrot przesyłek niedoręczonych do właściwej lokalizacji Zamawiającego, dostarczenie zwrotnych 
potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych, niezwłocznie po ich pokwitowaniu przez adresata, zapewnienie druku 
zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz druku do nadawania paczek, zabezpieczenie  przesyłki w przypadku 
uszkodzenia w czasie jej transportu, rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi (oznacza to, że usługa 
w zakresie powyższych czynności nie może być świadczona przez osoby w jakimkolwiek stopniu zatrudnione 
w innej formie niż na podstawie umowy o pracę).

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy imienny wykaz osób które 
będą realizować przedmiot umowy (w zakresie wskazanych powyżej czynności) w imieniu Wykonawcy na terenie 
Zamawiającego.

3) W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, nowo wskazane osoby będą spełniać 
wymogi określone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy i SWZ, jak również Wykonawca winien 
przedstawić Zamawiającemu niezbędne dokumenty i oświadczenia

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie 
Zamawiającego w terminie 14 dni przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób.”

5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy.
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa nr CRZP/26/…../2021 

(zamówienie publiczne nr EZP.26.192.2021)

*zawarta pomiędzy:/ *zawarta w ……………………… w dniu …………….. pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (adres: 
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40, Regon 000332133, reprezentowanym przez/w imieniu którego 
działają: 

…………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym lub PIG-PIB, 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

……………………..…………………, z siedzibą w ………………………, adres: ….-……… ………………………., 
ul. ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy……………………….…… w …………….…….., ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: ……………………..……., NIP ……………………………………, Regon …………………………………, 
kapitał zakładowy ………………………………

reprezentowaną przez:

…………..…………..……………………

…………..…………..……………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)*

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, działającym/ą 
pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: 
…………………, ul. …………………….……, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 
………………………….. (na mocy ……………………………………………..)

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

(w przypadku spółki cywilnej)*

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń:  ……………….., ul. …………………, działającym/ą 
pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres 
…………………, ul. ……………………………, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 
…………………………..(na mocy ……………………………………………..)

panem/panią ……………………………………….., adres do doręczeń: ……………….., ul. …………………, działającym/ą 
pod firmą ………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres 
…………………, ul. ………………………….…, NIP:………………………., reprezentowanym/ą przez: 
…………………………..(na mocy ……………………………………………..)

wspólnikami spółki cywilnej …………………………………….., adres ………………………, NIP ……………………

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Wykonawcą,

zwanymi także łącznie Stronami.

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu w trybie podstawowym pn. Świadczenie 
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz PIG-PIB (ozn. sprawy 
EZP.26.192.2021), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 
z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” – została zawarta Umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na 

przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, w tym ewentualnych ich 
zwrotów. 
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2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania na rzecz Zamawiającego 
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym za opłatą uiszczaną w formie przerzuconej na adresata. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu przesyłek niedoręczonych do właściwej lokalizacji Zamawiającego, z której 
nastąpiło przyjęcie do nadania, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, a także do dostarczenia 
zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych listowych i paczek pocztowych – niezwłocznie po ich 
pokwitowaniu przez adresata.

4. Odbiór przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych od nadawcy odbywać się będzie: 
 z siedziby Warszawa ul. Rakowiecka 4 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) codziennie w godz. od 14:00 

do 16:00;
 z siedziby Kraków ul. Skrzatów 1 w poniedziałek, środę, piątek (w dni robocze)  w godzinach od 12:30 do 13:30;
 z siedziby Gdańsk ul. Kościerska 5 we wtorek, czwartek (w dni robocze) w godzinach od 13:00 do 15:00;
 z siedziby Wrocław ul. Jaworowa 19 w poniedziałek, środę, piątek (w dni robocze) w godzinach od 13:00 

do 15:00;
 z siedziby Sosnowiec ul. Królowej Jadwigi 1 w poniedziałek, środę, piątek (w dni robocze) w godzinach od 13:00 

do 15:00;
 z siedziby Kielce ul. Zgoda 21 w poniedziałek, środę, piątek (w dni robocze) w godzinach od 12:00 do 13:00.

5. Szczegółowe zasady świadczenia usług, określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do umowy 
oraz Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy.

6. Zasady realizacji usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej określa Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 2. Zasady realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania osób wskazanych w punkcie 4.5. SWZ na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres trwania niniejszej umowy, tj. osób wykonujących następujące czynności w trakcie wykonywania 
zamówienia w sposób określony  przepisem art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.):

a) przyjmujących przesyłki Zamawiającego w celu nadania do obrotu pocztowego,
b) doręczających przesyłki pocztowe związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Wykonawca jest obowiązany zatrudnić na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności wymienione 
w ust. 1 powyżej przez cały czas wykonywania niniejszej umowy.

3. Wykonawca i Podwykonawca/cy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązani są do przedłożenia 
wykazu osób w liczbie 6 osób w danej lokalizacji Zamawiającego (imiona i nazwiska, zakres czynności, rodzaj 
umowy, wymiar etatu, procentowy udział czasu pracy w realizacji przedmiotowego zamówienia), które będą 
wykonywać czynności określone w ust. 1 wraz z oświadczeniem, iż są one zatrudnione w sposób określony w ust. 1. 
O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób Wykonawca i Podwykonawca/cy  są zobowiązani do 
informowania Zamawiającego w terminie 14 dni od zaistnienia zmian

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wskazanych zgodnie z ust. 1 powyżej. W tym celu Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania przez Wykonawcę wskazanych wyżej wymogów 

i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia 

wskazanych powyżej wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji przedmiotu umowy.   

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 
i w terminie w tym wezwaniu wskazanym przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1, 
w tym w szczególności: 

1) pisemnego oświadczenia pracownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o zatrudnieniu go na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę ze wskazaniem, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na 
podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą lub podwykonawcą, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których 
mowa w ust. 5, które powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym 
mowa w pkt 2 powyżej, wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli zostały sporządzone, przy 
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czym kopie umów o prace powinny zawierać jedynie informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. Pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z uwzględnieniem zasad minimalizmu określonej 
w art. 5 w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO,

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy,

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę obejmującą przedmiot zamówienia i skutkować nałożeniem 
kary umownej w wysokości 2500 zł za każdy przypadek naruszenia.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, doświadczenie i zaplecze techniczne i osobowe 
potrzebne do realizacji usług pocztowych i zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy 
z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, obowiązujących przepisów oraz z zachowaniem należytej 
staranności, zabezpieczając wysoki poziom jakości usług.

8. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) terminowej realizacji umowy z uwzględnieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia;
2) załadunku odebranych przesyłek;
3) dostarczenie zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych listowych i paczek pocztowych – niezwłocznie 

po ich pokwitowaniu przez adresata;
4) zwracania przesyłek niedoręczonych do właściwej lokalizacji Zamawiającego, z której nastąpiło przyjęcie 

do nadania, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, 
5) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności kosztów transportu, 

opłat paliwowych;
6) zapewnienia druków zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz druków do nadawania paczek w ilościach 

zgłaszanych przez Zamawiającego, zgodnie z jego potrzebami niezwłocznie od dnia zgłoszenia. Wykonawcy 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu;

7) ochrony zawartości przesyłek przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz danych osobowych adresatów przesyłek;
8) zapewnienia możliwości identyfikacji osoby uprawnionej do odbioru przesyłek poprzez zaopatrzenie 

go w identyfikator;
9) dostarczenia przesyłek w stanie nienaruszonym, a w przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, 

Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego zabezpieczenia przesyłki przed dalszym jej uszkodzeniem na 
swój koszt oraz do dostarczenia tej przesyłki do odbiorcy wraz z protokołem opisującym powstałe uszkodzenia;

10)przyjmowania reklamacji usług od Zamawiającego;
11)współdziałania z Zamawiającym, w tym informowania o okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

i terminowość realizacji usług pocztowych oraz innych mających znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy.
9. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wynikające z innych aktów prawnych obowiązujących Wykonawcę 
i Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.

10. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) współpracy z Wykonawcą umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy;
2) przygotowania i zapakowania przesyłek;
3) dokonywania zapłaty wynagrodzenia za należycie i zgodnie z umową wykonane usługi pocztowe;
4) kontroli stanu wykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

11. Odpowiedzialnym za monitorowanie wykorzystania środków w ramach maksymalnej wartości umowy znajduję się 
po stronie Zamawiającego.

§ 3. Termin
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Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w okresie: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do 
dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako łączne (maksymalne) wynagrodzenie (w § 4 ust.1) 
umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

§ 4. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że łączne (maksymalne) wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi:

……………………zł netto (słownie netto: ……………………………….złotych, …../100)

…………………….zł brutto (słownie brutto:………………………….. złotych, ……./100, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ……………..2021 r. - stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w wysokości wynikającej z cen jednostkowych wskazanych przez 
Wykonawcę w Formularzu OFERTA, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy oraz ilości nadanych przesyłek w danym 
okresie rozliczeniowym. 

3. Rozliczenie za przedmiot zamówienia dokonywane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę 
7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, obejmującego jeden miesiąc kalendarzowy.

4. Wykonawca dokona rozliczenia oraz sporządzi dokładną specyfikację na podstawie dokumentów nadawczo-
odbiorczych, zgodnie z cenami wynikającymi z Formularza OFERTA.

5. Zapłata za przedmiot umowy – za  faktycznie zrealizowane usługi – nastąpi przelewem na numer rachunku 
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze (albo, w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu 
podzielonej płatności – na rachunki bankowe Wykonawcy, w tym rachunek VAT Wykonawcy, wskazane na fakturze), 
w terminie 21 dni kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem merytorycznym 
i formalnym faktury.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wpisania na fakturze numer umowy.

7. Strony akceptują wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej w formacie pdf zgodnie z art. 106n ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Faktury będą 
wysyłane na adres e-mail Zamawiającego: faktury@pgi.gov.pl.

8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP 525-000-80-40. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NIP ……………….

10. Płatność uważa się za zrealizowaną w dniu wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego.

11. Przewidywana ilość przesyłek pocztowych różnego rodzaju została określona w Formularzu ofertowym na podstawie 
zamówień z lat poprzednich i przewidywanego zapotrzebowania Zamawiającego. W terminie określonym w § 3 
umowy Zamawiający zastrzega możliwość nadawania przesyłek wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy w ilościach:

1) mniejszych niż prognozowane, przy czym w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec obniżeniu 
więcej niż o 40% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2) większych niż prognozowane pod warunkiem nie przekroczenia łącznie kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

W takim przypadku, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego 
umowy w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.

12. Zmiana wynagrodzenia ustalonego na zasadach wskazanych § 4 może nastąpić w przypadkach wskazanych w § 7 
ust. 1 umowy.

13. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 424) posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

14. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników, 
zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania 
przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do 
przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie 
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przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego.*(jeśli dotyczy).

§ 5. Odstąpienie od umowy/kary umowne
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.

3. W przypadku, każdego nieterminowego odbioru przesyłki od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę w postaci 0,001% od wartości umowy brutto za każdy przypadek naruszenia umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, w okresie 
obowiązywania umowy przedłużonym o 30 dni, w przypadku, gdy:

1) wykonawca trzykrotnie nie odbierze przesyłki pocztowej;
2) w innych przypadkach nierealizowania lub należytego realizowania przedmiotu umowy, o ile Wykonawca nie 

usunie nieprawidłowości lub nie zacznie realizować umowy w sposób należyty, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego dodatkowym terminie;

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 
wykonywanie niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i dodatkowo wskazania przyczyny odstąpienia
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% niewykorzystanej wartości 
umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy (w zakresie części, której odstąpienie dotyczy).

6. W przypadku nieterminowego dostarczenia przesyłki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości wynikającej z zapisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe ( z dnia 23 listopada 2012 r.).”

7. W przypadku nieterminowej zapłaty lub braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa jest w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ustęp 1, za każdy dzień zwłoki, przy 
czym nie więcej niż 15% wartości przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1

8. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulowaniu, przy czym łączna 
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 
umowy .

9. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
10. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za realizację zamówienia szczegółowego, Wykonawca upoważniony 

jest do dochodzenia  odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
11. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar 

umownych z przysługującego mu wynagrodzenia po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność 
i wysokość naliczonej kary umownej. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, poufności, ochrony danych osobowych 
i właściwości sądu pozostają w mocy.

§ 6. Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielami Stron, uprawnionymi do kontaktu z drugą Stroną w sprawach związanych z realizacją umowy, są: 

1) ze strony Zamawiającego: p. ......................, tel.: ..................., e-mail: ..........;
2)  ze strony Wykonawcy: p. ............................, tel.: ............, e-mail: ...............

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej lub ich danych teleadresowych następuje w formie oświadczenia Strony 
złożonego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 7. Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy w stosunku do treści złożonej 

w niniejszym postępowaniu oferty w następującym zakresie:
1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy: 

a) spowodowanej uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że 
przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób, aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w Opisie 
przedmiotu zamówienia i w umowie a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest 
korzystna dla Zamawiającego,

b) wskutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy;
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– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
2) zmiany terminu wykonania umowy lub terminów płatności w przypadku:

a) wstrzymania/przerwania wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub ze 
względu na przyczyny będące następstwem zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” 
(tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron umowy, które są poza kontrolą Stron umowy, na których 
czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie 
któregokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy) lub innych zdarzeń lub obiektywnych przeszkód 
o zbliżonym charakterze (takich jak np. pandemia COVID-19), których rozmiaru i intensywności nie można 
- pomimo zachowania należytej staranności - przewidzieć w dniu zawarcia umowy, o ile ich wystąpienie 
będzie miało rzeczywisty wpływ na terminowość realizacji umowy;

b) w przypadku, gdy Zamawiający nie wydatkuje w całości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, 
o której mowa w § 4 ust. 1, w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wówczas okres realizacji 
umowy może zostać przedłużony do 2 miesięcy, nie dłużej jednak niż do zrealizowania usług 
odpowiadających wartości umowy (wskazanej w § 4 ust.1 powyżej),

– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 
3) odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia, stosownie do ust. 3 poniżej;
4) odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia na zasadach wskazanych w ust. 5 poniżej;
5) zmiany wysokości naliczonej kary umownej, w sytuacji, gdy zobowiązanie Wykonawcy zostało w znacznej 

części wykonane a Zamawiający nie poniósł z tej przyczyny szkody;
6) zmiany cennika zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż 

zmiana taka nie może nastąpić więcej niż raz w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 2) powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej wartości 

wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający, dla oddania zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, przewiduje zmianę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego zgodnie z § 4 umowy, w ten sposób, że wysokość 
wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym (miesięcznym) ulegnie modyfikacji 
o zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalanym przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski". Pierwsza zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy – na pisemny wniosek 
Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik za rok ubiegły, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość korekt dla oddania 
zmiany cen do czasu zakończenia realizacji umowy, wynikających z zastosowana w/w wskaźnika, nie może 
przekroczyć maksymalnego limitu 2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W zakresie nieuregulowanym 
powyżej odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 5 – 15 poniżej.

4. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wg wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w trybie art. 439 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

5.  Zamawiający dopuszcza dokonanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ ma koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą nastąpić po 12 miesiącach od daty zawarcia umowy. 
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia po dniu opublikowania przepisów obejmujących zmiany, o których mowa w ust. 
5 i zgodnie z zasadami określonymi w tych zmienianych przepisach. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany 
umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 5 mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonych w umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do 
wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi 
prawidłowość przyjętych założeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę; 
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje 

z uwzględnieniem poniższych postanowień.
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9. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów 
(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

10. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 
kompletnego (po uzupełnieniach) wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na 
adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

11. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu 
uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania.

12. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 5, 
do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać, co najmniej propozycję zmiany umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Zamawiającego 
powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
oraz treści aneksu do umowy.

13. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie 
informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą 
miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 
Postanowienia ust. 9-11 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do 
zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

14. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, Strony zawrą 
aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń - w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. W przypadku:
1) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 lub 

prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego,
2) nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 13,
3) nie podpisania przez Wykonawcę aneksu do umowy obejmującego odpowiednią zmianę wynagrodzenia, 

wynikającą z ustaleń negocjacyjnych - w terminie, o którym mowa w ust. 14. 
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

16. Poza zmianami opisanymi w ust.1, zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych ww art. 455 ust. 1 pkt 
2-4 i ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisów art. 454-455 ustawy Pzp.

17. Każda zmiana Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną 
w aneksie sporządzonym pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonym 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5 powyżej dla których 
właściwa pozostaję forma porozumienia.

§ 8. Poufność
1. Wszelkie informacje, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem 

niniejszej Umowy, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, w jakikolwiek sposób wykorzystywać, 

rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim informacji lub materiałów zdobytych, powstałych lub przekazanych 
przez Zamawiającego podczas realizacji niniejszej umowy, w tym samej umowy.

3. Zobowiązanie do zachowania poufności zawarte w niniejszym paragrafie  nie mają zastosowania do informacji 
poufnych, które:
1) zgodnie z prawem znajdują się w posiadaniu Strony przed ich otrzymaniem od drugiej Strony,
2) zostały lub będą podane do wiadomości publicznej w sposób inny, niż poprzez działanie lub zaniechanie 

Wykonawcy, 
3) zostały niezależnie uzyskane od osoby trzeciej, która deklaruje, iż posiada prawo do rozpowszechniania takich 

informacji w momencie ich uzyskania przez Wykonawcę , lub
4) zostały niezależnie opracowane przez Wykonawcę bez odniesienia do lub polegania na Informacjach Poufnych 

przekazanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy,
5) zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej Strony.

§ 9. Dane osobowe
1. Zamawiający informuje, iż jest administratorem danych osób wskazanych przez Wykonawcę do współdziałania 

z Zamawiającym celem realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej będą 
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pośrednika (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) celem prawidłowego wykonania niniejszej 
Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Odbiorcami 
danych mogą być podmioty stale współpracujące z Zamawiającym w ramach jego struktury organizacyjnej, dostawcy 
usług IT oraz podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
niniejszej Umowy oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Osobom, których dane są 
przetwarzane, przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż poinformował osoby wskazane przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym 
o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych przez Zamawiającego wskazanej w ustępie 
powyżej. 

3. Wykonawca informuje, iż jest administratorem danych osób wskazanych przez Zamawiającego do współdziałania 
z Wykonawcą celem realizacji niniejszej Umowy. Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej będą przetwarzane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r.) celem prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. Odbiorcami danych mogą być podmioty stale współpracujące 
z Wykonawcą w ramach jego struktury organizacyjnej, dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, 
prawne. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej Umowy oraz dochodzenia i obrony 
przed ewentualnymi roszczeniami. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ich dostępu, 
sprostowania, żądania usunięcia danych bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Zamawiający oświadcza, iż poinformował osoby wskazane przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym 
o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania ich danych wskazane w ustępie powyżej.

5. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, które zostaną mi 
udostępnione lub przekazane w związku z wykonaniem powyższej umowy, wykorzystywania ich tylko do celów 
określonych w umowie i nieudostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim, także po zakończeniu okresu 
obowiązywania umowy.

§ 10. Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie/*przy udziale podwykonawcy – firmy: 
………………………….. – w zakresie poniżej określonego zakresu prac:………………………*(jeżeli dotyczy przy 
zawarciu umowy) 

2. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez Wykonawcę przy współudziale podwykonawcy. Wykonawca, 
najpóźniej w chwili wystąpienia o zgodę Zamawiającego na powierzenie podwykonawcy realizacji umowy informuje 
Zamawiającego o części przedmiotu umowy, który zamierza powierzyć podwykonawcy i jej wartości wraz ze 
wskazaniem danych identyfikujących tego podwykonawcę.

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, i ich 
przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zleconej części usługi.
5. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i na wezwanie 

Zamawiającego przekaże mu kopie każdej z tych umów.
6. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 
niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi. 

9. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby to 
były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio.
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11. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy zawartych w ust. 1-8 
upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o zaistnieniu 
powyższych okoliczności.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 10 umowy zastosowanie mają art. 462 i n. ustawy Pzp

§ 11. Postanowienia końcowe
1.  Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie swego adresu lub siedziby.
2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Strony wyrażają zgodę na wysyłanie wszelkich 

pism na adresy ostatnio przez nich podane, ze skutkiem doręczenia.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych, ważną na dzień zawarcia umowy oraz 
zobowiązuje się do jej utrzymania przez cały czas realizowania zamówienia. Kopia polisy wraz z dowodem 
uiszczenia należnych składek stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w razie braku porozumienia stron, 
będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie  może  przenieść  na  osobę trzecią 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, w tym Opisem przedmiotu zamówienia, świadczenie usług 
pocztowych następuje z uwzględnieniem warunków świadczenia usług pocztowych obowiązujących u Wykonawcy 
(regulaminów).

7. W przypadku sprzeczności postanowień umowy (w tym załączników nr 1 i 2 do umowy) w stosunku do warunków 
świadczenia usług pocztowych u Wykonawcy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie warunków 
regulaminów, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Wykonanie obowiązków, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, następuje poprzez przesłanie na piśmie Zamawiającemu, na adres jego siedziby w Warszawie, 
zmienionej treści regulaminów lub skierowanie na adres mailowy przedstawiciela Zamawiającego o którym jest 
mowa w § 6 umowy informacji o zmianie regulaminów, wraz z przesłaniem linka do aktualnej wersji elektronicznej.

9. W przypadku niezrealizowania obowiązku Wykonawcy, dotyczącego przesłania aktualnych regulaminów, ustalenie 
dotyczące realizacji umowy, następuje w oparciu o ostatnią ich wersję przekazaną Zamawiającemu.

10. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony, w przypadku, jeśli podpisy Stron nie są złożone 
jednocześnie, umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu. 

11. Umowa została zawarta w trzech egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 
(w przypadku dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Strony). 

Załączniki do umowy:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy;
2) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy;
3) Kopia polisy wraz z dowodem uiszczenia należnych składek – Załącznik nr 3 do umowy.
4) Zasady realizacji usług pocztowych w obrocie krajowym za opłatą uiszczoną w formie przerzuconej na adresata  - 

Załącznik nr 4 do umowy.



Załącznik nr 3 do SWZ

Dane Wykonawcy / Wykonawców 
występujących wspólnie

Adres Wykonawcy: 
kod, miejscowość, ulica, nr lokalu, 
województwo

Nr telefonu: 

E-mail:

REGON:

NIP: 

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia zamówieniu, oznaczenie sprawy EZP.26.192.2021 pn.:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz PIG-PIB 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich 
tych Wykonawców)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, określonego w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:  
 netto …………….  PLN

 brutto ……………  PLN 

wyliczona zgodnie z poniższą tabelą:

 LRodzaj przesyłki Waga przesyłki i gabaryt Prognozowana Cena Stawka Cena Zwrot do Opłata za paczkę Cena  łączna 
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p
.

liczba przesyłek 
 w szt.1, w tym: 
nadania, zwroty

jednostkowa 
za 1 przesyłkę 

netto (zł)

podatku 
VAT/zwolnione

jednostkowa 
za 1 przesyłkę 

brutto (zł)

nadawcy (cena 
za 1 przesyłkę)

brutto (zł)

wartościową 
3000,00 zł (jeżeli 

dotyczy) brutto (zł)

brutto  (zł)

A B C D E F G H I
J = G x D

lub I = (G+I) x D 
(jeżeli dotyczy)

Format S do 500 g 3500

Format M do 1000 g 100001

Przesyłka listowa 
nierejestrowana 

ekonomiczna, w tym 
kartka pocztowa w obrocie 

krajowym Format L do 2000 g 700

Format S do 500 g 800

Format M do 1000 g 6902

Przesyłka listowa 
nierejestrowana 

priorytetowa, w tym kartka 
pocztowa w obrocie 

krajowym Format L do 2000 g 310

Format S do 500 g 8000

Format M do 1000 g 112003
Przesyłka polecona 

ekonomiczna w obrocie 
krajowym

Format L do 2000 g 1000

Format S do 500 g 3000

Format M do 1000 g 800
4 Przesyłka polecona 

priorytetowa w obrocie 
krajowym

Format L do 2000 g 210

Format S do 500 g 1000

Format M do 1000 g 8005
Przesyłka polecona ZPO 

w obrocie krajowym 
(przesyłki ekonomiczne) Format L do 2000 g 100

Format S do 500 g 20

Format M do 1000 g 106
Przesyłki z opłatą 

przerzuconą na adresata 
(przesyłki rejestrowane) Format L do 2000 g 10

do 1 kg 173

ponad 1 kg do 2 kg 1237a

Paczka pocztowa 
ekonomiczna w obrocie 
krajowym „Gabaryt A”

ponad 2 kg do 5 kg 53

1 Wskazane ilości mają charakter orientacyjny i służą do wyliczenia ceny i porównania złożonych ofert. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w 
wielkościach podanych w tabeli.
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ponad 5 kg do 10 kg 27

paczki za pobraniem od 1 
kg – 10 kg

5

Paczki wartościowe za 
pobraniem do 1 kg* 4

Paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 1 kg do 2 

kg*
4

Paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 2 kg do 5 

kg*
4

Paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 5 kg do 

10 kg*
4

Paczki tzw. „egzemplarz 
obowiązkowy” – bezpłatnie 440

do 1 kg 103

ponad 1 kg do 2 kg 33

ponad 2 kg do 5 kg 43

ponad 5 kg do 10 kg 28

paczki za pobraniem od 1 
kg – 10 kg 20

Paczki wartościowe za 
pobraniem do 1 kg* 4

Paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 1 kg do 2 

kg*
4

Paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 2 kg do 5 

kg*
4

Paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 5 kg do 

10 kg*
4

7b
Paczka pocztowa 

ekonomiczna w obrocie 
krajowym „Gabaryt B”

Paczki tzw. „egzemplarz 
obowiązkowy” – bezpłatnie 120

8a

Paczka pocztowa 
priorytetowa w obrocie 

do 1 kg 33
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ponad 1 kg do 2 kg 43

ponad 2 kg do 5 kg 33

ponad 5 kg do 10 kg 23

paczki za pobraniem od 1 
kg – 10 kg 10

paczki wartościowe za 
pobraniem do 1 kg* 2

paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 1 kg do 2 

kg*
2

paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 2 kg do 5 

kg*
2

paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 5 kg do 

10 kg*
2

krajowym „Gabaryt A ”

Paczki tzw. „egzemplarz 
obowiązkowy” – bezpłatnie -

do 1 kg 23

ponad 1 kg do 2 kg 23

ponad 2 kg do 5 kg 13

ponad 5 kg do 10 kg 13

paczki za pobraniem od 1 
kg – 10 kg 10

paczki wartościowe za 
pobraniem do 1 kg* 2

paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 1 kg do 2 

kg*
2

paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 2 kg do 5 

kg*
2

paczki wartościowe za 
pobraniem ponad 5 kg do 

10 kg*
2

8b

Paczka pocztowa 
priorytetowa w obrocie 
krajowym „Gabaryt B ”

Paczki tzw. „egzemplarz 
obowiązkowy” – bezpłatnie -
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9
Paczka +

(o wymiarach 
standardowych)

Powyżej 10 kg do 20 kg 10

Do 50 g 120

Ponad 50 g do 100 g 120

Ponad 100g do 350 g 120

Ponad 350 g do 500 g 90

Ponad 500 g do 1000 g 90

10a

Przesyłki listowe 
nierejestrowane 

priorytetowe; Strefa A,  
Europa (łącznie z Cyprem, 

całą Rosją i Izraelem)

Ponad 1000 g do 2000 g 50

Do 50 g 2

Ponad 50 g do 100 g 2

Ponad 100g do 350 g 2

Ponad 350 g do 500 g 2

Ponad 500 g do 1000 g 2

10b
Przesyłki listowe 
nierejestrowane 

priorytetowe; Strefa B,  
Ameryka Północna, Afryka

Ponad 1000 g do 2000 g 2

Do 50 g 2

Ponad 50 g do 100 g 2

Ponad 100g do 350 g 2

Ponad 350 g do 500 g 2

Ponad 500 g do 1000 g 2

10c

Przesyłki listowe 
nierejestrowane 

priorytetowe; Strefa C,  
Ameryka Południowa, 

Środkowa i Azja

Ponad 1000 g do 2000 g 2

Do 50 g 1

Ponad 50 g do 100 g 1

Ponad 100g do 350 g 1

Ponad 350 g do 500 g 1

Ponad 500 g do 1000 g 1

10d
Przesyłki listowe 
nierejestrowane 

priorytetowe; Strefa D,  
Australia i Oceania

Ponad 1000 g do 2000 g 1
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Do 50 g 5

Ponad 50 g do 100 g 5

Ponad 100g do 350 g 5

Ponad 350 g do 500 g 5

Ponad 500 g do 1000 g 5

11a

Przesyłki listowe 
nierejestrowane 

ekonomiczne, Kraje 
europejskie (łącznie z 
Cyprem, całą Rosją i 

Izraelem)

Ponad 1000 g do 2000 g 5

Do 50 g 5

Ponad 50 g do 100 g 5

Ponad 100g do 350 g 5

Ponad 350 g do 500 g 5

Ponad 500 g do 1000 g 5

11b
Przesyłki listowe 
nierejestrowane 

ekonomiczne, Kraje 
pozaeuropejskie

Ponad 1000 g do 2000 g 4

Do 50 g 4

Ponad 50 g do 100 g 4

Ponad 100g do 350 g 4

Ponad 350 g do 500 g 3

Ponad 500 g do 1000 g 3

12a
Przesyłki listowe polecone 

priorytetowe; Strefa A,  
Europa (łącznie z Cyprem, 

całą Rosją i Izraelem)

Ponad 1000 g do 2000 g 3

Do 50 g 2

Ponad 50 g do 100 g 2

Ponad 100g do 350 g 2

Ponad 350 g do 500 g 2

Ponad 500 g do 1000 g 2

12b
Przesyłki listowe polecone 

priorytetowe; Strefa B, 
Ameryka Północna, Afryka

Ponad 1000 g do 2000 g 2

Do 50 g 2
12c

Przesyłki listowe polecone 
priorytetowe; Strefa C, 
Ameryka Południowa, Ponad 50 g do 100 g 2
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Ponad 100g do 350 g 2

Ponad 350 g do 500 g 2

Ponad 500 g do 1000 g 2

Środkowa i Azja

Ponad 1000 g do 2000 g 2

Do 50 g 1

Ponad 50 g do 100 g 1

Ponad 100g do 350 g 1

Ponad 350 g do 500 g 1

Ponad 500 g do 1000 g 1

12d
Przesyłki listowe polecone 

priorytetowe; Strefa D, 
Australia i Oceania

Ponad 1000 g do 2000 g 1

Do 50 g 3

Ponad 50 g do 100 g 5

Ponad 100g do 350 g 10

Ponad 350 g do 500 g 10

Ponad 500 g do 1000 g 1

13

Przesyłka polecona ZPO 
w obrocie zagranicznym 

za wyjątkiem: Irlandia 
Północna, Brazylia, Dania, 

Wielka Brytania

Ponad 1000 g do 2000 g 1

Do 50 g 4

Ponad 50 g do 100 g 4

Ponad 100g do 350 g 4

Ponad 350 g do 500 g 4

Ponad 500 g do 1000 g 4

14a
Worek M priorytetowy; 

Strefa A, Europa (łącznie z 
Cyprem, całą Rosją i 

Izraelem)

Ponad 1000 g do 2000 g 4

Do 50 g 4

Ponad 50 g do 100 g 4

Ponad 100g do 350 g 4

Ponad 350 g do 500 g 4

14b
Worek M priorytetowy; 

Strefa B, Ameryka 
Północna, Afryka

Ponad 500 g do 1000 g 4
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Ponad 1000 g do 2000 g 4

Do 50 g 2

Ponad 50 g do 100 g 2

Ponad 100g do 350 g 2

Ponad 350 g do 500 g 2

Ponad 500 g do 1000 g 2

14c

Worek M priorytetowy; 
Strefa C, Ameryka 

Południowa, Środkowa i 
Azja

Ponad 1000 g do 2000 g 2

Do 50 g 2

Ponad 50 g do 100 g 2

Ponad 100g do 350 g 2

Ponad 350 g do 500 g 2

Ponad 500 g do 1000 g 2

14d

Worek M priorytetowy; 
Strefa D, Australia i 

Oceania

Ponad 1000 g do 2000 g 2

15
Potwierdzenie odbioru dla 
paczek zagranicznych za 

wyjątkiem Kanady i 
Szwecji

Paczki polecone ZPO 20

do 1kg 1

ponad 1 kg do 2 kg 1

ponad 2 kg do 3 kg 1

ponad 3 kg do 4 kg 1

ponad 4 kg do 5 kg 1

ponad 5 kg do 6 kg 1

ponad 6 kg do 7 kg 1

ponad 7 kg do 8 kg 1

ponad 8 kg do 9 kg 1

16a

Paczki pocztowe 
ekonomiczne w obrocie 
zagranicznym; Strefa A,  

Europa (łącznie z Cyprem, 
całą Rosją i Izraelem; 

ponad 9 kg do 10 kg 1

do 1kg 1
ponad 1 kg do 2 kg 1
ponad 2 kg do 3 kg 1

16b
Paczki pocztowe 

ekonomiczne w obrocie 
zagranicznym; Strefa B, 

Ameryka Północna, Afryka
ponad 3 kg do 4 kg 1
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ponad 4 kg do 5 kg 1
ponad 5 kg do 6 kg 1
ponad 6 kg do 7 kg 1
ponad 7 kg do 8 kg 1
ponad 8 kg do 9 kg 1

ponad 9 kg do 10 kg 1

do 1kg 1
ponad 1 kg do 2 kg 1
ponad 2 kg do 3 kg 1
ponad 3 kg do 4 kg 1
ponad 4 kg do 5 kg 1
ponad 5 kg do 6 kg 1
ponad 6 kg do 7 kg 1
ponad 7 kg do 8 kg 1
ponad 8 kg do 9 kg 1

16c

Paczki pocztowe 
ekonomiczne w obrocie 
zagranicznym; Strefa C, 
Ameryka Południowa, 

Środkowa i Azja

ponad 9 kg do 10 kg 1

do 1kg 1
ponad 1 kg do 2 kg 1
ponad 2 kg do 3 kg 1
ponad 3 kg do 4 kg 1
ponad 4 kg do 5 kg 1
ponad 5 kg do 6 kg 1
ponad 6 kg do 7 kg 1
ponad 7 kg do 8 kg 1
ponad 8 kg do 9 kg 1

16d
Paczki pocztowe 

ekonomiczne w obrocie 
zagranicznym; Strefa D, 

Australia i Oceania

ponad 9 kg do 10 kg 1

do 1kg 1
ponad 1 kg do 2 kg 1
ponad 2 kg do 3 kg 1
ponad 3 kg do 4 kg 1
ponad 4 kg do 5 kg 1
ponad 5 kg do 6 kg 1
ponad 6 kg do 7 kg 1

17a

Paczki pocztowe 
priorytetowe w obrocie 

zagranicznym; Strefa A,  
Europa (łącznie z Cyprem, 

całą Rosją i Izraelem;

ponad 7 kg do 8 kg 1



28

ponad 8 kg do 9 kg 1
ponad 9 kg do 10 kg 1

do 1kg 1
ponad 1 kg do 2 kg 1
ponad 2 kg do 3 kg 1
ponad 3 kg do 4 kg 1
ponad 4 kg do 5 kg 1
ponad 5 kg do 6 kg 1
ponad 6 kg do 7 kg 1
ponad 7 kg do 8 kg 1
ponad 8 kg do 9 kg 1

17b
Paczki pocztowe 

priorytetowe w obrocie 
zagranicznym; Strefa B, 

Ameryka Północna, Afryka

ponad 9 kg do 10 kg 1

do 1kg 1
ponad 1 kg do 2 kg 1
ponad 2 kg do 3 kg 1
ponad 3 kg do 4 kg 1
ponad 4 kg do 5 kg 1
ponad 5 kg do 6 kg 1
ponad 6 kg do 7 kg 1
ponad 7 kg do 8 kg 1
ponad 8 kg do 9 kg 1

17c

Paczki pocztowe 
priorytetowe w obrocie 

zagranicznym; Strefa C, 
Ameryka Południowa, 

Środkowa i Azja

ponad 9 kg do 10 kg 1

do 1kg 1
ponad 1 kg do 2 kg 1
ponad 2 kg do 3 kg 1
ponad 3 kg do 4 kg 1
ponad 4 kg do 5 kg 1
ponad 5 kg do 6 kg 1
ponad 6 kg do 7 kg 1
ponad 7 kg do 8 kg 1
ponad 8 kg do 9 kg 1

17d
Paczki pocztowe 

priorytetowe w obrocie 
zagranicznym; Strefa D, 

Australia i Oceania

ponad 9 kg do 10 kg 1

18 Odbiór przesyłek z siedziby Warszawa (ul. 
Rakowiecka 4) 24 miesiące
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codziennie w godz. od 
14:00 do 16:00.

z siedziby Kraków (ul. 
Skrzatów 1) 

3 razy w tygodniu (w 
poniedziałek, środę, piątek) 
w godzinach od 12:30 do 

13:30

24 miesiące

z siedziby Gdańsk (ul. 
Kościerska 5)                              

2 dni w tygodniu (we 
wtorek, czwartek) w 

godzinach od 13:00 do 
15:00

24 miesiące

z siedziby Wrocław (ul. 
Jaworowa 19)                           

3 razy w tygodniu (w 
poniedziałek, środę, piątek) 
w godzinach od 13:00 do 

15:00

24 miesiące

z siedziby Sosnowiec (ul. 
Królowej Jadwigi 1) 

3 razy w tygodniu  (w 
poniedziałek, środę, piątek) 
w godzinach od 13:00 do 

15:00

24 miesiące

z siedziby Kielce (ul. Zgoda 
21) 

3 razy w tygodniu (w 
poniedziałek, środę, piątek) 
w godzinach od 12:00 do 

13:00

24 miesiące

z siedziby w Szczecinie (ul. 
Wieniawskiego 20) Nie dotyczy

z pracowni w Lublinie (ul. A. 
Walentynowicz 10) Nie dotyczy

z pracowni w Poznaniu (ul. 
Wenedów 4) Nie dotyczy

* Opłata za traktowanie paczki jako paczki z zadeklarowaną wartością: za każde 50,00 złotych zadeklarowanej wartości ……………………… 
zł brutto

CENA BRUTTO OFERTY (SUMA WIERSZY W KOLUMNIE J)
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2. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z treścią SWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy oraz ze zmianami i wyjaśnieniami treści SWZ 
oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

2) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu;

3) przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SWZ;

4) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, w przypadku uznania naszej oferty za 
najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

5) Jesteśmy:
mikroprzedsiębiorstwem        

małym przedsiębiorstwem 

średnim przedsiębiorstwem[1]

jednoosobową działalnością gospodarczą

osobą fizyczną nieprowadzącą działalnością gospodarczą

inny rodzaj

(należy zaznaczyć rodzaj Wykonawcy)

6) Zamówienie zrealizujemy:

    BEZ udziału podwykonawców;
z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

[1] Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 
pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln 
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.



31

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy

1.

…

7) następujące informacje i dokumenty zawarte w ofercie w stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania:

- ………………. 

- ………………. 

(należy wpisać nazwy plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa* – jeżeli dotyczy).

8) świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 
k.k.);

9) wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

Imię i nazwisko 

Instytucja 

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail

10)Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

1) ……………………………

2) ……………………………

*odpowiednio skreślić albo wypełnić 

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną
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