
Wyszków, dnia 03.12.2021 r. 
 
Sz.272.20.2021 
 

Wykonawcy 
(wszyscy) 

 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129                
ze zm.) pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego 
w Wyszkowie i jednostek organizacyjnych”. 
 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela poniżej odpowiedzi i 
wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu. 
 
 
Pytanie 1: 
SWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ust. 4 pkt 1) 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym. 
Jednocześnie w ust. 4 pkt. 1) SWZ Zamawiający zobowiązał wykonawcę do świadczenia usług na podstawie ustawy 
z dnia 23 listopada 2021 r. Prawo pocztowe (dalej Ustawa), czyli także zgodnie z przepisami wykonawczymi do 
Ustawy. 

W związku z powyższym wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy poprzez usługę pocztową Zamawiający rozumie 
usługę pocztową określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zdefiniowaną ustawowo w następujący sposób: Usługę 
pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:  realizowane łącznie lub 
rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych? 

Jeżeli, jak wskazał Zamawiający, przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe określone w Ustawie, a ich 
świadczenie powinno być realizowane na podstawie przepisów Ustawy, czy  Zamawiający potwierdza, że podstawą 
prawną, zgodnie z art. 14 Ustawy, świadczenia usług pocztowych są: 

a) umowy o świadczenie usług pocztowych zawierane między nadawcami a operatorami pocztowymi,  

b) umowy o współpracę zawierane między operatorami pocztowymi? 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 3 pkt. 10) Ustawy, nadawcą jest podmiot, 
który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. 

Przekładając to na przedmiotowe zamówienie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w wyniku rozstrzygnięcia 
niniejszego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, nadawcą przesyłek będzie Zamawiający, tj. Powiat 
Wyszkowski, który wybierze jednego operatora pocztowego i zawrze z tym operatorem umowę o świadczenie 
usług pocztowych? 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający potwierdza, że w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, 
nadawcą przesyłek będzie Zamawiający, tj. Powiat Wyszkowski, który wybierze jednego operatora pocztowego i 
zawrze z tym operatorem umowę o świadczenie usług pocztowych. Zamawiający potwierdza również, że 
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym w zakresie 
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przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych  i paczek, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), zwrotu przesyłek niedoręczonych i zwrotnego potwierdzenia 
odbioru oraz transportu przesyłek w okresie 24 miesięcy nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 
grudnia 2023 r. na rzecz:  

- Starostwa Powiatowego w Wyszkowie adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,  

- Powiatowego Urząd Pracy w Wyszkowie adres: ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków, 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, adres: ul. Świętojańska 82A, 07-200 Wyszków. 

Pytanie 2: 
SWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ust. 4 pkt 1) 

W treści ogłoszenia Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i 
paczek, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), zwrotu przesyłek 
niedoręczonych i zwrotnego potwierdzenia odbioru oraz transportu przesyłek w okresie 24 miesięcy nie wcześniej 
niż od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  
 

Wykonawca zwraca uwagę, że w definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się 
doręczanie przesyłek – opłaconych przez nadawców i nadchodzących do Zamawiającego.  

Ponadto zwracamy uwagę, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie może być przedmiotem 
niniejszego postępowania, a konsekwencją umowy zawartej z nadawcą, natomiast Zamawiający występując w roli 
adresata nie jest stroną umowy o nadawanie. 

Wobec powyższego Wykonawca wnioskuje o modyfikację przedmiotu zamówienia w zakresie z doręczania 
przesyłek nadchodzących do Zamawiającego. 
 

Ponadto Zamawiający wskazuje wczesne godziny doręczania przesyłek przychodzących do Zamawiającego i jego 
jednostek. Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe (art. 46 ust. 2 pkt. 5) zobowiązany 
jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowiązanie operatora wyznaczonego do 
doręczania przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób narusza zapisy art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje 
go do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. Ponadto, doręczanie 
korespondencji do Zamawiającego nie może być przedmiotem postępowania, a obowiązkiem ustawowym 
Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych za jego pośrednictwem. Dodatkowo 
zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, 
natomiast Zamawiający występuje w tym wypadku w roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie.  
 
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych godzin 
doręczania przesyłek nadchodzących do Zamawiającego i jego jednostek. 
 

Odpowiedź 2:  

Zgodnie z § 3. ust. 1. Projektowych postanowień umowy,  Zamawiający podał, że przesyłki będą dostarczane do 
Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, oraz do w/w jednostek codziennie (w dni robocze)  o ile to możliwe do 
godziny 900 przez upoważnionych pracowników Wykonawcy. 
 

Pytanie 3: 
SWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówkami nadawczymi na terenie, w którym znajduje się 
siedziba Zamawiającego.  
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Zdaniem Wykonawcy w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym opisie powinien znaleźć się zapis, że 
Wykonawca powinien również dysponować na terenie wszystkich gmin zlokalizowanych na terenie powiatu 
wyszkowskiego placówkami do odbioru niedoręczonych przesyłek (awizowanych) dla odbierających.  

Wykonawca powinien dysponować, co najmniej jedną placówką do odbioru niedoręczonych przesyłek 
(awizowanych) na terenie wszystkich gmin zlokalizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego, placówki te winny 
być czynne dla odbierających w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, nie 
mniej niż 5 godzin w ciągu dnia. 

 
Odpowiedź  3: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówkami nadawczymi na terenie, w którym znajduje się 
siedziba Zamawiającego. Natomiast punkty niedoręczonych pod adres przesyłek wysyłanych przez Zamawiającego 
(awizowanych) Wykonawcy powinny:  
- być czynne, co najmniej od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w minimalnym 
przedziale godzinowym od 8.00-16.00.  
- w przypadku gdy znajduje się w lokalu w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza musi posiadać 
wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych oraz wyznaczonego pracownika 
posiadającego pieczęć Wykonawcy, być oznakowana w sposób widoczny: logo i nazwa wykonawcy, a lokal ma być 
oznakowany logo operatora. Punkty odbioru Wykonawcy winny posiadać zaplecze techniczne gwarantujące 
nienaruszalność tajemnicy korespondencji. 

 
Pytanie 4: 
SWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wskazał, że Wykonawca wystawi fakturę VAT, wraz ze specyfikacją wykonanych usług, w terminie do 
7-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym z co najmniej 21 dniowym terminem płatności. 

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż poniższa propozycja 
zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności 
za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu: „z co najmniej 14 dniowym terminem płatności”? 
 
Odpowiedź 4: 
Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 4 ppkt. 4)  SWZ Zamawiający wskazał, że termin płatności nie może być krótszy niż 7 
dni  i dłuższy niż 30 dni. Decyzja w tej sprawie należy do Wykonawcy. 
 
Pytanie 5: 
SWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wskazał, że reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po 
upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. Termin 
udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

 

Wykonawcy wnioskuje, aby  przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji z tytułu nie wykonania lub nienależytego 
wykonania usługi od Zamawiającego było zgodne z: 

• ustawą Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku 

• Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 wraz z aktami wykonawczymi:  

− regulaminem Poczty Listowej – Berno 2013 

− regulaminem dotyczącym paczek pocztowych – Berno 2013  

• Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej.  

 

Ponadto Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wnoszenie reklamacji w placówce odbiorczo-nadawczej 
Wykonawcy oraz poprzez e-formularz – aktywna formatka do wnoszenia reklamacji na stronie WWW Wykonawcy. 
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Zamawiający w cytowanym powyżej punkcie SWZ określił, iż termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może 
przekroczyć 30 dni od wniesienia reklamacji. Zamawiający w załączniku nr 3a-3c do SWZ Formularz cenowy szacuje 
nadawanie przesyłek zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. W przypadku reklamacji przesyłek 
zagranicznych Światowa Konwencja Pocztowa w art. 19 i 23 Regulaminu Poczty Listowej (dział RL150) wskazuje, że 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym 90 dni biorąc pod uwagę 
datę złożenia reklamacji przez Zamawiającego. 

Czy biorąc pod uwagę międzynarodowe przepisy łączące operatorów pocztowych należących do Światowego 
Związku Operatorów Pocztowych Zamawiający dopuści zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji na 30 dni dla 
przesyłek krajowych i 90 dni dla przesyłek zagranicznych od dnia otrzymania przez Wykonawcę reklamacji? 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający biorąc pod uwagę międzynarodowe przepisy łączące operatorów pocztowych należących do 
Światowego Związku Operatorów Pocztowych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji na 
30 dni dla przesyłek krajowych i 90 dni dla przesyłek zagranicznych od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
reklamacji. 

 

Pytanie 6: 
SWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
na podstawie stosunku pracy  
 

Zamawiający wskazał, że czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy muszą być wykonywane przez 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
Wykonawca wnosi o modyfikację w przedmiotowym zakresie. Rozumiemy intencję Zamawiającego w tym 
względzie, jednakże uwzględniając fakt, że w przedmiocie zamówienia są ujęte usługi realizowane w obrocie 
zagranicznym, których realizacja uzależniona jest także od innych przewoźników i operatorów, działających w 
oparciu o prawo obowiązujące w danym kraju, spełnienie tego warunku przez Wykonawcę jest niemożliwe.  

Wykonawca wnosi o modyfikację tego zapisu w następujący sposób: 

 

Zamawiający zastrzega, aby osoby wykonujące czynności objęte niniejszym postępowaniem tj. zatrudnione w 
działalności operacyjnej Wykonawcy – związanej z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek w tym 
wydawaniem w punktach odbioru Wykonawcy na terenie Miasta Wyszków - były zatrudnione przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę – minimalna ilość osób - 50 %.  
Powyższe związane jest z ochroną danych wrażliwych (dane osobowe), które również będą stanowiły przedmiot 
wysyłki. 
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób na podstawie stosunku pracy  i wprowadza zapis o następującej treści: 
Zamawiający zastrzega, aby osoby wykonujące czynności objęte niniejszym postępowaniem tj. zatrudnione w 
działalności operacyjnej Wykonawcy – związanej z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek w tym 
wydawaniem w punktach odbioru Wykonawcy na terenie Miasta Wyszków - były zatrudnione przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę – minimalna ilość osób - 50 %.  
Powyższe związane jest z ochroną danych wrażliwych (dane osobowe), które również będą stanowiły przedmiot 
wysyłki. 
 

Pytanie 7: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 2 ust. 1 pkt. 3 i 5  

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie obrotu zagranicznego dla przesyłek nie będące przesyłkami najszybszej 
kategorii  wskazanych w powyższych pkt. 
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Zgodnie z przepisami Światowego Związku Pocztowego w obrocie zagranicznym świadczona jest usług List Polecony 
Priorytetowy. 
 
Odpowiedź 7: 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z obrotu zagranicznego przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej 
kategorii  wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 2 ust. 1 pkt. 3 i 5. 

 
Pytanie 8: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 5 ust. 5  

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację powyższego zapisu w sposób następujący: 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług doręczania przesyłek do każdego miejsca w kraju na podany 
adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej i zagranicą na podany adres do krajów, z którymi Polskę wiążą umowy 
na świadczenie usług pocztowych. 

Jednocześnie wskazujemy na ograniczania wysyłki przesyłek zagranicznych z uwagi na pandemię Covid 19 
 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający wyraża zgodę na  modyfikację zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 
5 ust. 5 i wprowadza zapis o następującej treści: 

„5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług Zamawiającemu doręczania przesyłek do każdego miejsca w 
kraju na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej i zagranicą na podany adres do krajów, z którymi 
Polskę wiążą umowy na świadczenie usług pocztowych z zastrzeżeniem ograniczania wysyłki przesyłek 
zagranicznych w przypadku ogłoszenia pandemii”. 

 

Pytanie 9: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 5 ust. 5) 

Zamawiający wskazał, że „faktury VAT wystawiane będą w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu 
rozliczeniowego  odrębnie dla każdej z jednostek, o których mowa w § 1  ust.1 zgodnie z podanymi niżej danymi:” 

Wykonawca wniosku o zmianę tego zapisu na: 

Strony ustalają, ustalają, że faktury VAT wystawiane będą w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu 
rozliczeniowego  odrębnie dla każdej z jednostek, o których mowa w § 1  ust.1 zgodnie z podanymi niżej danymi:  

a) NABYWCA: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP 76218866920,  
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków; 

b) Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków,                       NIP 
762 121 96 49; 

c) NABYWCA: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP 76218866920,  
ODBIORCA: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82A, 07-200 Wyszków, 

i przesyłane drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Wykonawca  zobowiązuje 
się przesyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF. Wykonawca 
oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: ..............@poczta-polska.pl 

Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur są: ........................................... 
 

Odpowiedź 9: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w  Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 
6 pkt 5), a nie omyłkowo wskazany przez Wykonawcę w pytaniu SWZ § 5 ust. 5 i wprowadza następujący zapis: 

„5) Strony ustalają, ustalają, że faktury VAT wystawiane będą w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu 
rozliczeniowego  odrębnie dla każdej z jednostek, o których mowa w § 1  ust.1 zgodnie z podanymi niżej danymi:  

a) NABYWCA: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP 76218866920,  

mailto:..............@poczta-polska.pl
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ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków; 
b) Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 07-200 Wyszków,                       NIP 

762 121 96 49; 
c) NABYWCA: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, NIP 76218866920,  

ODBIORCA: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 82A, 07-200 
Wyszków, 

i przesyłane drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Wykonawca  zobowiązuje 
się przesyłać e-faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF. Wykonawca 
oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: ..............@poczta-polska.pl 

Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur są: e-faktury@powiat-wyszkowski.pl” 

 

Pytanie 10: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 9 ust. 1) 

Przewidziana w § 9 ust. 1 umowy kara umowna jest zdecydowanie nieadekwatna w kontekście potrzeb i interesu 
Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy 
realizacji zamówienia. Przy tak znacznej ilości, nienależyte wykonanie jedynie kilku czynności pozbawiałoby 
Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla 
niego sens ekonomiczny i uniemożliwia mu złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie 
znajduje uzasadnienia dla żądania zapłaty kary umownej od łącznego maksymalnego wynagrodzenia. 
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o rewizję stanowiska Zamawiającego w tym zakresie i 
modyfikację § 9 ust. 1 umowy w sposób następujący: 
 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% brutto wynagrodzenia od niezrealizowanej 
części umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności za 
które odpowiada Wykonawca lub w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub w części z własnej 
winy. 
 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 
9 ust. 1) i wprowadza zapis o następującej treści: 
„1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % brutto wynagrodzenia określonego w § 7 
ust.1, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub w części z powodu okoliczności za które 
odpowiada Wykonawca lub w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub w części z własnej winy.” 
 
Pytanie 11: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 9 ust. 2) 

Wykonawca wnosi o wykreślenie cytowanego powyżej ustępu ze względu na naruszenie art. 87 ust.5 prawa 
pocztowego. 

 
Odpowiedź 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do 
SWZ § 9 ust. 2), zapis w umowie o treści: „2. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego” chroni interesy Zamawiającego i w 
ocenie Zamawiającego nie pozostaje w sprzeczności z art. 87 ust.5 prawa pocztowego. Żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary znajduje grunt w art. 484 § 1 kodeksu cywilnego. 

 

Pytanie 12: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 9 ust. 5) 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację ustępu na następujący: 
 

mailto:..............@poczta-polska.pl
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Łączna maksymalna wysokość dochodzonych kar nie może przekroczyć 5 % łącznego wynagrodzenia brutto Umowy, 
określonego w § 7 ust. 1. 

 
Odpowiedź 12: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 
9 ust. 5) i wprowadza zapis o następującej treści: 
„5. Łączna maksymalna wysokość dochodzonych kar nie może przekroczyć 5 % łącznego wynagrodzenia brutto 
Umowy, określonego w § 7 ust. 1.” 

 
Pytanie 13: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 9 ust. 6) 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację ustępu na następujący: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych od Wykonawcy kar umownych z najbliższych 
miesięcznych opłat po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary 
umownej z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) 
 
Odpowiedź 13: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 
9 ust. 6) i wprowadza zapis o następującej treści: 

„6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych od Wykonawcy kar umownych z najbliższych 
miesięcznych opłat po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary 
umownej z zastrzeżeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).” 
 

Pytanie 14: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 12 ust. 2) 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację ustępu na następujący: 

W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę wskazanej osoby, Wykonawca lub Podwykonawca 
przedstawi Zamawiającemu oświadczenie w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych o spełnieniu tego warunku.  
 

Odpowiedź 14:  

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ   
§ 12  ust. 2) i wprowadza zapis o następującej treści: 

„2. W celu udokumentowania zatrudnienia na umowę o pracę wskazanej osoby, Wykonawca lub Podwykonawca 
przedstawi Zamawiającemu oświadczenie w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych o spełnieniu tego warunku”.  
 

Pytanie 15: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 12 ust. 6 

Przewidziana w § 12. ust. 6 umowy - kara umowna jest zdecydowanie nieadekwatna w kontekście potrzeb i 
interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych usług. Zamawiający wnosi o wykreślenie tego punktu. 
 
Odpowiedź 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do 
SWZ § 12 ust. 6). 
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Pytanie 16: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 13 ust. 2 

Zamawiający w cytowanym powyżej punkcie SWZ wskazał katalog możliwych zmian wysokości wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Wykonawca, jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia 
usług pocztowych, w tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie 
tego typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania 
opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.  

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego 
postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w 
treści zaproszenia, Wykonawca realizując zamówienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do 
świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa 
pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze 
względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na 
narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. 

 

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy poprzez 
rozwinięcie zapisów dotyczących zmian cen, poprzez dopisanie pkt. 6) o następującym brzmieniu: 

− w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego działalności nowych cen 
usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen 
jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego, a 
w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem 
wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w 
wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT” 

 
Odpowiedź 16: 
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w Projektowanych postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 
13 ust. 2 wprowadzono cztery okoliczności, które umożliwiają zmianę wysokości wynagrodzenia w innych 
przypadkach Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. 

 
Pytanie 17: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 14 ust. 4 

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację ust. W następujący sposób: 
 
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 17: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 14 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy – zał. Nr 4  
tzn.,  że  w razie braku porozumienia, spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

Pytanie 18: 
Projektowane postanowienia umowy – zał. Nr 4 do SWZ § 14 

Wykonawca wnosi o dopisanie ust. w brzmieniu: 

Osoba sprawująca nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego: ………, nr telefonu: ….., e-mail:..... 
Osoba sprawująca nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy: …………, nr telefonu: ….., e-mail........ 
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Odpowiedź 18: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 14 ust. 5 w Projektowanych 
postanowieniach umowy – zał. Nr 4 do SWZ  o  następującej treści: 

„ 5. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy będą: 

a) ze strony Zamawiającego: ………………………….…, nr telefonu: …………...., e-mail:…………......, 
b) ze strony Wykonawcy: …………………..………..…, nr telefonu: ……………..., e-mail.......................’’                                                                                    

 
Pytanie 19: 
Formularz asortymentowo – zał. Nr 3a, 3b, 3c  do SWZ - Listy polecone priorytetowe zagraniczne  

Z uwagi na obowiązujące Regulacje po stronie Wykonawcy (Operator Wyznaczony). Wykonawca wnioskuje o 
zmianę gabarytów przesyłek (S, M, L) na przedziały wagowe  i wskazanie strefy dla przesyłek listowych poleconych 
w obrocie zagranicznym. Wykonawca proponuje następujące przedziały: 

- do 50 g 
- ponad 50g do 100g 
- ponad 100g do 350g 
- ponad 350g do 500g 
- ponad 500g do 1000g 
- ponad 1000g do 2000g 
oraz Strefy A,B,C,D 
Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to czy dopuszcza, aby w rozliczeniach i dokumentach nadawczych występował 
podział opierający się na ww przedziałach wagowych? Powyższe wynika z możliwości rozliczeń jedną stawką opłat 
za usługi w podanych przedziałach wagowych. 

 

Odpowiedź 19: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę gabarytów przesyłek na następujące przedziały wagowe: 

- do 50 g 
- ponad 50g do 100g 
- ponad 100g do 350g 
- ponad 350g do 500g 
- ponad 500g do 1000g 
- ponad 1000g do 2000g 
oraz Strefy A,B,C,D 
 
Pytanie 20: 
Formularz asortymentowo – zał. Nr 3a, 3b, 3c  do SWZ - Listy polecone priorytetowe zagraniczne Wykonawca prosi 
o wskazanie krajów przeznaczenia lub podziału na kraje europejskie i pozaeuropejskie.  

 
Wykonawca ponadto zwraca uwagę Zamawiającemu na: 

• usługi rejestrowane w obrocie zagranicznym wraz z usługą komplementarną zwrotne potwierdzenie 
odbioru, nie wszystkie kraje świadczą taką usługę. Nie przyjmuje się potwierdzenia odbioru do przesyłki 
rejestrowanej wysyłanej do Brazylii, Danii i Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Płn. oraz nie przyjmuje się 
potwierdzenia odbioru do paczki pocztowej wysyłanej do Kanady i Szwecji. 

• Pragniemy także zwrócić uwagę na zmiany dotyczące wypełniania deklaracji celnych od stycznia 2021  

Odpowiedź 20: 

Zamawiający w toku postępowania nie jest w stanie wskazać krajów przeznaczenia lub podziału na kraje 
europejskie i pozaeuropejskie. 
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