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OR.2710.19.2021   

      Lubsko, dnia  6 grudnia 2022 roku 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu 
Miejskiego w Lubsku na rok 2023" 

            Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) informujemy, że do 
Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

 
Pytanie nr 1 
Zgodnie z treścią SWZ Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostarczania przesyłek 
do każdego miejsca w kraju i za granicą. 

Czy w zakresie przesyłek listowych nadawanych na teren zagranicy, w ocenie Zamawiającego 
wystarczającym będzie dostarczenie przez Wykonawcę ww. przesyłek do każdego miejsca zagranicą 
objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym? 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Tak. 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy pkt 4: 

„Wartość należności za świadczenie usług pocztowych obliczona będzie w okresach miesięcznych, 
jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w formularzu ofertowym (…)” 

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, 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 w związku z powyższym Zamawiający akceptuje możliwość zmiany w trakcie obowiązywania 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: w przypadku 
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zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w 
Formularzu cenowym w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez 
Prawo Pocztowe (pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej); jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana 
w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia 
opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.? 

Odpowiedź na pytanie 2: 
TAK, o czym mowa w pkt 26 kropka 6 Istotnych postanowień umowy, po pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3 

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy pkt 21: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadku niewywiązywania się 
przez wykonawcę ze złożonego zobowiązania do odbierania w dni robocze przesyłek z siedziby 
zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 200% 
opłaty za jeden odbiór (1/12 opłaty wyszczególnionej w Zestawieniu rodzajowym przesyłek w poz. 
Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego).” 

 
Wykonawca wskazuje, że wysokość kary określonej przez Zamawiającego jest niewspółmierna do 
przewinienia. Relacja wysokości kwoty, której zapłaty będzie mógł żądać Zamawiający, do 
rzeczywistej skali niewykonania usługi wskazuje, że kara umowna w przedmiotowym zamówieniu nie 
spełnia funkcji kompensacyjnej (jako, że znacznie przewyższa wysokość ewentualnej szkody 
poniesionej z tego tytułu przez Zamawiającego), lecz stanowi przyczynek do wzbogacenia się 
Zamawiającego. 
W związku z powyższym, Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na poniższy: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadku niewywiązywania się 
przez wykonawcę ze złożonego zobowiązania do odbierania w dni robocze przesyłek z siedziby 
zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 200% 
opłaty za jeden odbiór (1 / ilość dni roboczych w danym m-cu opłaty miesięcznej wyszczególnionej w 
Zestawieniu rodzajowym przesyłek w poz. Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego).” 

Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 
Z up. Burmistrza 

 (-) Iwona Poszwa 
   Sekretarz Gminy 

 Umieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
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