
 

 
Szczecin, 09.02.2021r.                                                                

K-ZP.381.02.2021.KO 

 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: świadczenie usług pocztowych dla 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej p.z.p. przekazuje pytań 

do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianami: 

 

1. W SWZ w dziale XIV Sposób liczenia oferty w pkt. 1 Zamawiający napisał, że „Wykonawca określi 

ceny jednostkowe brutto oraz cenę brutto pozycji na formularzu oferty.”, a jednocześnie w Załączniku 

nr 1 do SWZ dot. Formularza Oferty Zamawiający w nagłówku zamieszczonej tabeli wykazuje tylko 

informację „Cena Jednostkowa” oraz „Wartość Oferty”. 

Prosimy o potwierdzenie, że w Załączniku nr 1 dot. Oferty Wykonawca ma wykazać Cenę jednostką 

brutto, a w kolumnie Razem Wartość brutto. 

 

Odpowiedź 1  
Zamawiający potwierdza, że w Załączniku nr 1 dot. Oferty Wykonawca ma wykazać Cenę 

jednostkową -  brutto, a w kolumnie Razem Wartość – brutto. 

 

2. W SWZ w dziale XIV pkt. 6 Zamawiający oczekuje, aby wszystkie elementy oferty zawierały w 

sobie ewentualne upusty wkalkulowane w cenę oferty. 

W zawiązku z wyrażaniem przez Zamawiającego chęci korzystania z programów rabatowych, 

Wykonawca informuje, że możliwość skorzystania ze stosowanych przez Wykonawcę taryf 

specjalnych wiąże się, z koniecznością zrealizowania przez Wykonawcę szeregu dodatkowych 

czynności związanych z przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek, oraz nadaniem przez 

Zamawiającego określonego wolumenu w okresie miesiąca kalendarzowego. 

 

W przypadku przesyłek nierejestrowanych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest: 

1)  maszynowe nanoszenie adresu, zgodne z Polskimi Normami, gwarantujące jego odczytywanie 

przez czytnik listowych     maszyn rozdzielczych,  

2)  ostemplowanie przesyłek nierejestrowanych datą nadania (odcisk z maszyny do frankowania) lub 

umieszczenie napisów informujących o odstąpieniu od ich stemplowania i po uzgodnieniu z 

Wykonawcą naniesienie daty i miejsca nadania,  

3)  posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kategorii na ekonomiczne i priorytetowe,  

4) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kodów pocztowych w zakresie uzgodnionym z 

Wykonawcą, minimum do drugiej cyfry kodu pocztowego,  

5)  nadanie przesyłek nierejestrowanych w uzgodnionej z Wykonawcą placówce pocztowej 

nadawczej,  

6)  sporządzanie przez Zamawiającego zestawień ilościowo-wartościowych przesyłek 

nierejestrowanych, według kategorii, rodzajów gabarytów oraz przedziałów wagowych, zgodnie z 

cennikiem w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla pocztowej placówki 

nadawczej albo przekazanie ich do pocztowej placówki nadawczej przy wykorzystaniu systemu 

elektronicznego Wykonawcy albo uzgodnionego z Wykonawcą formatu elektronicznej książki 

nadawczej,  



7) informowanie placówki pocztowej nadawczej o planowanym nadaniu. 

 

W przypadku przesyłek rejestrowanych miejscowych poza nadaniem określonego wolumenu 

wymagane jest: 

1)  wydzielanie przez nadawcę w osobny strumień, na etapie nadawania, przesyłek poleconych 

miejscowych z całej partii nadawanych przesyłek poleconych,  

2) sporządzanie przez nadawcę pocztowej książki nadawczej dla przesyłek poleconych miejscowych  

(w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla placówki pocztowej nadawczej) 

albo przekazanie jej przy wykorzystaniu systemu elektronicznego Wykonawcy albo uzgodnionego 

z Wykonawcą formatu elektronicznej książki nadawczej; pocztowa książka nadawcza nie może 

obejmować przesyłek innych niż przesyłki polecone miejscowe,  

3) przekazanie przesyłek poleconych miejscowych do nadania zgodnie z kolejnością wpisów w 

pocztowej książce nadawczej. 

 

W przypadku paczek pocztowych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest: 

1) wykorzystanie do nadania systemu elektronicznego Wykonawcy albo uzgodnionego z 

Wykonawcą innego formatu elektronicznej książki nadawczej.  

Wykonawca informuje, że rabaty na poszczególne rodzaje przesyłek naliczane są niezależnie od 

siebie. 

 

W związku z powyższym, czy Zamawiający przewiduje  wykonywanie dodatkowych czynności, 

umożliwiających zastosowanie taryf specjalnych i wyraża zgodę na rozszerzenie umowy o zapisy 

dotyczące zasad i sposobu nadawania przesyłek zgodnych z obowiązującym regulaminem  

Wykonawcy?  

 

Odpowiedź 2  

Zamawiający informuje, że chce korzystać taryf specjalnych i będzie używał do tego  e-Nadawca 

narzędzia dedykowanego do nadania przesyłek, ale nie będzie realizował szeregu innych 

dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek, poza tym 

systemem. 

 

3. W SWZ w dziale IV pkt. 1 dot. Informacji o przedmiotowych środkach dowodowych oraz w dziale 

XV w pkt. 2 dot. Opisu kryteriów oceny oferty, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wykazu 

placówek pocztowych, którymi dysponuje Wykonawca. Jednocześnie SWZ w Rozdziale 2 oraz 3 dot. 

Wzoru umowy Zamawiający wymaga, aby placówki Wykonawcy były czynne we wszystkie dni 

robocze co najmniej do godz. 16:00. 

Odnosząc się do wymagania Zamawiającego dotyczącego dostępności czasowej placówki, czy 

Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące dostępności do placówek pocztowych jeśli będzie 

ona zgodna z przepisami powszechnymi tj.:  

„Placówki pocztowe operatora wyznaczonego powinny być czynne we wszystkie dni robocze, z 

wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo 

wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa”. 

 

Odpowiedź 3  
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wykazu placówek pocztowych, którymi dysponuje 

Wykonawca. Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące dostępności do placówek 

pocztowych jeśli będzie ona zgodna z przepisami powszechnymi. 

 

4. Ponadto w odniesieniu  do powyższego punktu, uwzględniając obecnie obowiązujący na terenie kraju 

stan epidemii wynikający z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Wykonawca 

informuję, iż stoi w obliczu konieczności dostosowywania funkcjonowania sieci placówek 

pocztowych do aktualnej/szczególnej sytuacji. Wykonawca  w ramach bieżącej działalności 

podejmuje wszelkie rozwiązania, w granicach obowiązującego prawa, mające zapewnić wypełnienie 

obowiązków nałożonych na operatora wyznaczonego. Dlatego też w przypadkach, spowodowanych 



zagrożeniem epidemiologicznym (niezależnych od Wykonawcy) występują sytuacje skutkujące 

czasowym ograniczeniem dostępności do niektórych placówek pocztowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, czy w zaistniałej sytuacji (przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 

COVID -19) Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące sieci placówek pocztowych w 

przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej się dynamicznie sytuacji 

na terenie kraju skutkujące czasowym niespełnianiem, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

warunków określonych przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 4  
Zamawiający uwzględniając obecnie obowiązujący na terenie kraju stan epidemii wynikający z 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, uzna za spełnione warunki dotyczące sieci 

placówek pocztowych w przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej 

się dynamicznie sytuacji na terenie kraju skutkujące czasowym niespełnianiem, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

 

5. W SWZ w Rozdziale 2  dot. Opisu przedmiotu Zamówienia, w obrocie krajowym Zamawiający 

wymienia m.in. paczki pocztowe niestandardowe. 

 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli  maksymalne wymiary do 

Paczek Pocztex Kurier 48, gdzie: 

-  długość + szerokość + wysokość  wynosi 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); 

- dla Paczek Pocztex Kurier 48 kierowanych z opcją „Odbiór w punkcie” nadanych do odbioru w 

punkcie odbioru, będącym automatem paczkowym wynoszą 57,5 cm x 46 cm x 37 cm; dla przesyłek 

o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe 20 cm (średnica) x 57,5 cm (długość); 

- dla Paczek Pocztex Kurier 48 z opcją „Odbiór w punkcie” nadanych do odbioru w punkcie odbioru, 

będącym placówką pocztową lub punktem partnerskim wynoszą 70 cm x 60 cm x 60 cm, a dla 

przesyłek o kształcie cylindrycznym nadanych jako niestandardowe  20 cm (średnica) x 70 cm 

(długość). 

Jednocześnie przyjmuje się tolerancję 5% największego wymiaru, czyli długości przesyłki. 

 

Odpowiedź 5  
Zamawiający potwierdza, że zna maksymalne wymiary dla Paczek Pocztex Kurier 48, opisane jak 

wyżej. Jednocześnie, przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nadawania paczek niestandardowych 

opłata takich przesyłek będzie zgodna z regulaminem usługi na dzień nadania. 

 

6. W SWZ w Rozdziale 2  dot. Opisu przedmiotu Zamówienia, w pkt. 1 oraz w pkt. 5 Zamawiający 

wymienia usługi komplementarne do przesyłek rejestrowanych z opcją: ostrożnie, z dodatkowym 

ubezpieczeniem.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli, iż powyższe usługi komplementarne są 

dedykowane tylko do Paczek Pocztex Kurier 48 do 30 kg? 

 

Odpowiedź 6   
Zamawiający potwierdza, że usługi komplementarne tj.: opcja ostrożnie, dodatkowe ubezpieczenie są 

dedykowane tylko do Paczek Pocztex Kurier 48 do 30 kg. 

7. Formularzu Oferty Załącznik nr 1 Zamawiający wskazuje w tabeli „usługa za pobraniem dla Paczki 

Pocztex Kuirer 48”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli, że opłata za pobranie 

wliczona jest w cenę usługi Paczka Pocztex Kurier 48 pobranie? 

 

Odpowiedź 7  
Zamawiający potwierdza, że zawarta w tabeli „usługa za pobraniem dla Paczki Pocztex Kuirer 48”, 

jest wliczona w cenę usługi „Paczka Pocztex Kurier 48 pobranie”. 



8. Formularzu Oferty Załącznik nr 1 Zamawiający wskazuje w tabeli zwroty przesyłek zagranicznych w 

podziale na Formaty S, M, L – które to obowiązują tylko w obrocie krajowym.  

Informujemy, że zwroty przesyłek zagranicznych są prezentowane na fakturze VAT w takich samych 

pozycjach jak przesyłki nadane w obrocie zagranicznym, tylko z wyróżnikiem „zwrot”. 

Prosimy o dokonanie modyfikacji przedmiotowych danych w Ofercie Załącznik Nr 1 do SWZ, 

zgodnie z powyższą informacją celem popranego wypełnienia Formularza cenowego. 

 

Odpowiedź 8   
Zamawiający zgadza się na zmiany w ofercie w pozycji 10 dotyczącej zwrotu przesyłek w obrocie 

zagranicznym, poprzez ograniczenie do wagi przesyłki  i zmienia w tym zakresie formularz oferty 

załącznik nr 1 do swz. 

 

9. W SWZ w Rozdziale 2  dot. Opisu przedmiotu Zamówienia, w pkt. 7 Zamawiający określa dni i 

godziny odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. 

Czy Zamawiający byłby skłonny wyrazić zgodę na zmianę godzin odbioru  pięć razy w tygodniu na 

godz.13:30-14:30? 

 

Odpowiedź 9  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godzin odbioru tj.: odbiór ma się odbywać pięć razy w 

tygodniu w godzinach między 13:30 a 14:30. 

10. W SWZ w Rozdziale 2 dot. Opisu przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 1 Ofercie 

Zamawiający wymienia usługę za pobraniem do Paczki Pocztex Kurier48. 

Prosimy o potwierdzenie, że maksymalna wartość pobrania wynosić będzie do 70.000 zł? 

 

Odpowiedź 10 
Zamawiający potwierdza, że maksymalna wartość pobrania wynosić będzie do 70.000 zł, przy 

wykonywaniu usługi za pobraniem do Paczki Pocztex Kurier48. 

11. W SWZ w Rozdziale 2 dot. Opisu przedmiotu Zamówienia w tabeli zawierającej rodzaje przesyłek 

Zamawiający  w pozycji dotyczącej Potwierdzenia odbioru w obrocie krajowym Zamawiający 

wymienia ilość 20.000 szt., a gdzie w Załączniku nr 1 Ofercie Zamawiający w poz. 4  wskazuje tylko 

ilość 600 szt. 

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie wskazanych danych i dokonania modyfikacji przedmiotowych 

zapisów. 

Odpowiedź 11  
Zamawiający potwierdza ilość 20.000 sztuk odbioru w obrocie krajowym i dokona zmian w 

Załączniku nr 1 Oferty, w pozycji 4.  

 

12. W SWZ w Rozdziale 2 dot. Opisu przedmiotu Zamówienia w tabeli zawierającej rodzaje przesyłek 

Zamawiający  zawarł pozycję Zwrot przesyłek w obrocie krajowym w łącznej ilości wszystkich 

formatów 1.035 szt., gdzie w Załączniku nr 1 Ofercie Zamawiający w poz. 5, Zamawiający wskazuje 

takie same ilości przesyłek zwrotnych, ale odnosząc się tylko do obrotu zagranicznym.  

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie wskazanych danych i dokonania modyfikacji przedmiotowych 

zapisów jednocześnie zaznaczając, iż w Załączniku nr 1 Ofercie Zamawiający nie zawiera już 

Zwrotów dla przesyłek poleconych krajowych.  

 

Odpowiedź 12  
Zamawiający dokona zmian w Załączniku nr 1 Ofercie Zamawiający pozycja 5 dotycząca Zwrotu 

przesyłek w obrocie krajowym. 

13. W SWZ w Rozdziale 2 dot. Opisu przedmiotu Zamówienia w tabeli zawierającej rodzaje przesyłek 

Zamawiający  zawarł pozycję Paczka Pocztowa Ekonomiczna Strefa 11 Zamawiający nie uwzględnił 

jak we wszystkich innych antologicznych strefach wagi paczki do 1 kg. Przedmiotowa sytuacja 

występuję również w  Ofercie Załączniku nr 1. 

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie wskazanych danych i dokonania modyfikacji przedmiotowych 

zapisów.  



 

Odpowiedź 13  
Zamawiający dokona zmian w Załączniku nr 1 Ofercie Zamawiający pozycja 8 Paczki pocztowe 

ekonomiczne w obrocie zagranicznym uwzględniając w pozycji Paczka Pocztowa Ekonomiczna 

Strefa 11 wagę paczki do 1 kg. 

14. W SWZ w Ofercie Załączniku nr 1 Zamawiający w poz. 10 wymienia zwrot przesyłek w obrocie 

krajowym.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli Zwrot przesyłek poleconych ekonomicznych 

w obrocie zagranicznym? 

 

Odpowiedź 14 

Zamawiający potwierdza, że w pozycji 10 Ofert ma na myśli Zwrot przesyłek poleconych 

priorytetowych w obrocie zagranicznym. 

15. W SWZ w Załączniku nr 1 Ofercie w poz. 1 (winno być poz. 11) Zamawiający wskazuje miejsce do 

wyceny usługi Odbioru przesyłek. Celem czytelności i poprawności wyceny usługi zwracamy się z 

prośbą o  dokonanie modyfikacji przedmiotowej pozycji umożliwiając Wykonawcy wpisanie ceny 

jednostkowej brutto oraz dodanie i/lub udzielenie informacji, że w pozycji Razem Wartość - 

Wykonawca ma dokonać wyceny usługi przez wymnożenie ceny jednostkowej brutto przez liczbę 12 

miesięcy (okresu obowiązywania umowy)?  

 

Odpowiedź 15  
Zamawiający dokona zmian w Załączniku nr 1 Ofercie, poprzez poprawę błędu pisarskiego dotyczący 

pozycji 11 i podziale tabeli dla tejże pozycji poprzez wskazanie Ilości, ceny jednostkowej brutto i 

razem wartości brutto. 

 

16. W SWZ w Załączniku nr 1 Ofercie Zamawiający zawarł zapis, że Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 21 dni, od momentu doręczenia faktury, 

gdzie w Rozdziale nr 3 Wzorze umowy Zamawiający w paragrafie 7  pkt. 3 wskazał datę płatności 

faktury na 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury VAT.   

Zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji zapisu w Załączniku nr 1 Oferty zgodnie z zapisem 

zamieszczonym w Wzorze umowy, tj. od daty jej wystawienia. 

 

Odpowiedź 16  
Zamawiający zgadza się zastąpić, w momencie podpisywania umowy, zapisu dotyczącego daty 

płatności faktur z zapisu 21 dni od momentu doręczenia faktury na zapis 21 dni kalendarzowych od 

daty wystawienia faktury VAT. /§ 7, punkt 1/. 

 

17. W SWZ w Rozdziale 2 pkt. 4 oraz w Rozdziale 3 w § 1 pkt. 2 Zamawiający wskazuje termin 

obowiązywania umowy na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że umowa może obowiązywać dłużej 

tj. do chwili, aż osiągnięcia maksymalne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

Z uwagi, że powyższy zapis nie uwzględnia ram czasowych określającej ostatecznej daty do kiedy 

maksymalnie ma obowiązywać umowa, zwracamy się z wnioskiem o wskazanie przez 

Zamawiającego maksymalnej daty obowiązywania umowy, np. poprzez dodanie zapisu: 

 „(…), że maksymalny czas przedłużenia terminu obowiązywania umowy nie może przekroczyć 

okresu 2 lat od dnia jej zawarcia.” 

 

Odpowiedź 17  
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu obowiązywania umowy do 2 lat od dnia jej 

zawarcia. Koniec obowiązywania umowy przypada na 28.02.2022 roku. 

 

18. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający uwzględni zmianę SWZ oraz we Wzorze umowy 

poprzez zastąpienie przywołanej powyżej treści następującym brzmieniem: 



„Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone (…), 

przy czym przez pierwsze 12 miesięcy realizacji Umowy obowiązywać będą ceny jednostkowe 

podane przez Wykonawcę w ofercie. 

Przez następne maksymalne 12 miesiące obowiązywania umowy, wynagrodzenie Wykonawcy 

stanowić będzie iloczyn ilości przesyłek poszczególnych rodzajów zrealizowanych w okresie 

miesięcznym i cen jednostkowych za poszczególne rodzaje tych przesyłek określonych w aktualnym 

cenniku Wykonawcy.”? 

Odpowiedź 18 
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu obowiązywania umowy do 2 lat od dnia jej 

zawarcia. 

19. W SWZ w Rozdziale 2 pkt. 10 Zamawiający zawarł zapis dopuszczający dodanie innych punktów 

odbioru korespondencji.  

Wykonawca informuję, iż w przypadku dodanie do umowy innych punktów odbioru korespondencji 

Zamawiający potwierdza, że będzie dokonywał opłaty za usługę wg. aktualnego cennika usługi 

zamieszczonego na stornie internetowej Wykonawcy oraz poinformuje Wykonawcę w stosunkowo 

wcześniejszym terminem, celem dokonania czynności weryfikacyjnych spełniających możliwość 

realizacji usługi. 

Odpowiedź 19  
Zamawiający potwierdza, iż w przypadku dodania do umowy innych punktów odbioru 

korespondencji będzie dokonywał opłaty za usługę wg. aktualnego cennika usługi zamieszczonego na 

stornie internetowej Wykonawcy oraz poinformuje Wykonawcę w stosunkowo wcześniejszym 

terminem, celem dokonania czynności weryfikacyjnych spełniających możliwość realizacji usługi. 

 

20. W SWZ w Rozdziale 2 pkt. 16 Zamawiający zawarł zapis, że w przypadku chęci skorzystania i 

nadania przez Zamawiającego z usługi nie wskazanej w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu 

Oferty będącej Załącznikiem nr 1, Zamawiający nada ją po kosztach obowiązujących na dzień 

zlecenia usługi. 

Zwracamy się z prośbą o dodanie do przedmiotowego punktu zapisu, jak poniżej: 

„W sytuacji nadania przez Zamawiającego przesyłki lub usługi nie ujętej w Opisie przedmiotu 

zamówienia i w Ofercie – Załącznik nr 1 Zamawiający wraża zgodę, aby podstawą rozliczeń był 

cennik usług pocztowych Wykonawcy obowiązujący w dniu nadania przesyłek lub usługi dostępny na 

stronie internetowej Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź 20 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku chęci skorzystania i nadania usługi nie wskazanej w Opisie 

przedmiotu zamówienia i Formularzu Oferty będącej Załącznikiem nr 1, Zamawiający nada ją po 

kosztach obowiązujących na dzień zlecenia usługi. Obowiązujący cennik usługi dostępny będzie na 

stronie internetowej Wykonawcy, bez zmian w zapisach SWZ. 

21. W SWZ w Rozdziale 3 Wzorze umowy w paragrafie 2 pkt. 3 oraz w paragrafie 6 pkt. 1 Zamawiający 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów usług dodatkowych wykraczających poza przedmiot umowy 

zgodnie z załączonym do Oferty cennikiem usług pocztowych. 

Zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji przedmiotowego zapisu zgodnie z proponowaną 

treścią w powyższym punkcie  tj.: 

 „ (…) że podstawą rozliczeń będzie cennik usług pocztowych Wykonawcy obowiązujący w dniu 

nadania przesyłek lub usługi dostępny na stronie internetowej Wykonawcy.”  

 

Ponadto Wykonawca informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie sprostać powyższym 

wymaganiom Zamawiającego, ponieważ nie ma wiedzy na chwilę obecną z jakich dodatkowych 

usług Zamawiający mógłby w przyszłości w ramach umowy skorzystać. Dodatkowo Wykonawca nie 

posiada wiedzy i zapewnienia na jak długi okres umowa będzie faktycznie obowiązywać. Należy 

również wziąć pod uwagę, że w przyszłości Wykonawca może świadczyć dodatkowo inne nowe 

usługi, gdzie na chwilę obecną nie są realizowane/aktywne. 

 

 



Odpowiedź 21 
Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów usług dodatkowych 

wykraczających poza przedmiot umowy zgodnie cennik usług pocztowych Wykonawcy 

obowiązujący w dniu nadania przesyłek lub usługi dostępny na stronie internetowej Wykonawcy, bez 

zmian w zapisach SWZ.  

 

22. W SWZ w Rozdziale 3 Wzorze umowy w paragrafie 6 pkt. 2 Zamawiający wskazuje, że nie 

dopuszcza możliwości zmiany wysokości opłat określonych w Formularzu Cenowym i załączonym 

Cenniku nie ujętych w postępowaniu usług za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT, lub 

gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.  

 

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:  

a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pod 

warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy 

związanych z realizacją umowy, 

b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod 

warunkiem, że ww. zmiany mają wpływ na zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy w 

związku z realizacją umowy? 

 

Odpowiedź 22 
Zamawiający nie akceptuje możliwość zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie wykazanych powyżej przyczyn przez Wykonawcę. 

 

23. W SWZ w Rozdziale 3 Wzorze umowy w § 7 pkt. 1 Zamawiający zawarł zapis, że zapłata 

wynagrodzenia będzie dokonywana w okresach miesięcznych na podstawie zgłoszenia sporządzonego 

przez Wykonawcę. 

Zwracamy się z prośbą o dokonacie modyfikacji zapisu, iż mowa o sporządzeniu przez Wykonawcę 

w okresach miesięcznych faktury VAT. 

 

Odpowiedź 23 
Zamawiający zgadza się zastąpić, w momencie podpisywania umowy, zapisu w Rozdziale 3 Wzorze 

umowy w § 7 pkt. 1, że zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w okresach miesięcznych na 

podstawie faktury VAT. 

 

24. Wykonawca informuje, że posiada możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej, co w 

znaczący sposób przyśpieszy otrzymanie przez Zamawiającego faktury VAT. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w takiej formie i wyraża zgodę na zawarcie 

Porozumienia zgodnie z poniższą treścią?  

 



POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

(dalej również Porozumienie) 

zawarte w dniu ………………………….., pomiędzy: 

……………………. (dane adresowe Wykonawcy), NIP: ………………………………..  

reprezentowana przez: ......................................................................................................................... 

zwaną dalej  „Wystawcą”, 

a 

......................................................................................................................... 

z siedzibą w....................................................................................................... 

NIP.................................................................................................................... 

reprezentowana przez:  

......................................................................................................................... 

 

Nr Umowy:  ………………………………………………………………. 

zwaną dalej  „Odbiorcą”  

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1221), Odbiorca akceptuje przesyłanie mu przez Wystawcę faktur w formie 

elektronicznej. 

2. Ilekroć w Porozumieniu jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, 

duplikat faktury, duplikat faktury korygującej.  

3. Przesyłanie faktur odbywać się będzie w formacie pliku  PDF.  

4. Wiadomości mailowe w temacie maila będą zawierały nr przesyłanej faktury tj. odpowiednio zapisy: 

„faktura nr …”, „faktura korygująca nr …”, „duplikat nr …”, „duplikat faktury korygującej nr …”.   

5. W jednej wiadomości mailowej może być wysłana jedna faktura. Dopuszcza się przesyłanie faktur 

wielostronicowych, zawierających dodatkową dokumentację (protokoły wykonania usług,  specyfikacje  

itp.), o ile zostaną wysłane w formie jednego pliku wraz z fakturą, nie przekraczającego 10 MB.  

6. Strony postanawiają, iż przesyłanie faktur w formie elektronicznej odbywać się będzie każdorazowo  

za pomocą poczty elektronicznej: 

 Wystawcy z następującego adresu  mailowego: …………………………………………………… 

 Odbiorcy na następujące adresy mailowe: ............................................................................... 

7. W przypadku zmiany adresów wskazanych pkt 6, strony zobowiązują się do poinformowania  

się o dokonanych zmianach w formie pisemnej.    

8. Faktury będą przesyłane wyłącznie z adresu lub adresów zadeklarowanych przez Wystawcę 

w niniejszym Porozumieniu. Faktury wysłane z innych adresów bez właściwego poinformowania o tym 

Odbiorcy, nie zostaną przyjęte przez Odbiorcę.  

9. Odbiorca zobowiązuje się:  

1) do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w postaci autorespondera i 

każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania wiadomości z wykorzystaniem tej 

funkcji, lub 

2) przekazywania każdorazowo na adres Wystawcy wskazany w pkt 6, informacji zwrotnej 

potwierdzającej odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie 

zawierała datę otrzymania faktury przez Odbiorcę, przez którą rozumieć należy datę wpływu 

faktury na adres skrzynki pocztowej Odbiorcy wskazanej w pkt 6.   

10. W przypadku wystąpienia przeszkód formalnych lub technicznych uniemożliwiających przesłanie 

faktur w formie elektronicznej, wówczas faktury zostaną przesłane w formie papierowej.  

11. Akceptacja wyrażona w niniejszym Porozumieniu może zostać cofnięta przez Odbiorcę w każdym 

czasie. Cofnięcie akceptacji powoduje, iż Wystawca traci prawo do wystawienia i przesłania 

faktury w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu po dniu, w którym otrzymał 

powiadomienie Odbiorcy o wycofaniu akceptacji. 

12. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Porozumienia są: 

- ze strony Wystawcy – …………………………   email: ……………  

- ze strony Odbiorcy –  …………………………  email:  ……………  

13. Niniejsze Porozumienie podlega prawu Polskiemu i powinno być zgodnie z nim interpretowane. 

 



Odpowiedź 24  
Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

25. Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisów do Wzoru umowy w zakresie umożliwiającym 

Wykonawcy zmianę cen przesyłek (tj. podwyższenie lub ich obniżenie) trybem przewidzianym w 

zapisach Ustawy Prawo Pocztowe w następującym brzmieniu: 

„Zmiana cen w trakcie obowiązywania umowy jest możliwa w przypadku zmiany Cennika Usług 

Powszechnych w trybie przewidywanym w Ustawie Prawo Pocztowe i zatwierdzonej przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. 

 

Odpowiedź 25  
Zamawiający nie zgadza się na dodanie zapisów do Wzoru umowy w zakresie umożliwiającym 

Wykonawcy zmianę cen przesyłek trybem przewidzianym w zapisach Ustawy Prawo Pocztowe. 

 

26. W SWZ w Rozdziale 3 Wzorze umowy w § 11 pkt. 1 Zamawiający zawarł kary umowne tylko wobec 

Wykonawcy w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy. 

Wykonawca pragnie zauważyć, iż rozwiązanie umowy może nastąpić przez którąkolwiek ze Stron z 

powodu okoliczności za które odpowiada zarówno Wykonawca jak i Zamawiający – poszkodowaną 

może być każda ze Stron.  

Ponadto przewidziana przez Zamawiającego kara umowna jest niewspółmiernie wysoka do wartości 

zamówienia oraz do czasu trwania umowy. Poziom kary umownej jest zbyt wygórowany w stosunku 

do wskazanej przyczyny stanowiącej podstawę jej naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego 

- będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia - jego 

pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest wygórowana jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza 

dopuszczalne zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego granice swobody umów.  

Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie istotnych 

warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się niejako umową 

adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie 

powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem 

jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie 

obowiązków umownych. 

Ponadto, biorąc pod uwagę, że odstąpienie od umowy mogłoby teoretycznie nastąpić nawet pod 

koniec okresu jej obowiązywania, kara mogłaby zostać uznana za zbyt wygórowaną w stosunku do 

wartości pozostałej do zrealizowania części umowy i pozostałego czasu jej obowiązywania.  

Dlatego mając na uwadze równe traktowanie stron umowy wskazaną wnioskujemy o wykreślenie kary 

umownej. 

 

Odpowiedź 26 
Zamawiający nie odstąpi od kar umownych wobec Wykonawcy. 

 

27. W sytuacji odmownej odpowiedzi przez Zamawiającego w powyższym punkcie w zakresie 

wykreślenia zawartych w SWZ i Wzorze umowy kar umownych, Wykonawca wnosi o modyfikację i 

złagodzenie zapisów o karach umownych poprzez dodanie do Wzoru umowy zapisu dotyczącego 

zmniejszenie jej wysokości do 2% stanowiącego różnicę pomiędzy wynagrodzeniem maksymalnym, 

o którym mowa w § 9 pkt. 1, a sumą zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy (do dnia 

odstąpienia lub wypowiedzenia umowy) usług, wynikających z wystawionych faktur. 

 

Odpowiedź 27 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i złagodzenie zapisów o karach umownych poprzez 

dodanie do Wzoru umowy zapisu dotyczącego zmniejszenie jej wysokości do 5% stanowiącego 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem maksymalnym, o którym mowa w § 9 pkt. 1, a sumą 

zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy (do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia umowy) 

usług, wynikających z wystawionych faktur. 



 

28. W toku powyższych pytań Wykonawca wnosi o wykreślenie z Wzoru umowy § 11 pkt. 4 prawo 

wystawienia  i ubiegania się na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni opłacenia kary 

umownej na rzecz Zamawiającego. 

Jednocześnie Wykonawca informuje, że w przypadku niewykonania lub nienależytego Wykonania 

usługi Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na warunkach określonych ustawą 

Prawo pocztowe, a realizacja usług odbywa się zgodnie z regulaminami świadczonych usług 

dostępnymi na stronie internetowej Wykonawcy.  

 

Odpowiedź 28 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z Wzoru umowy § 11 pkt. 4 zapisu o prawie 

Zamawiającego do wystawienia i ubiegania się na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni 

opłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego. 

 

29.  W SWZ w Rozdziale 3 Wzorze umowy w §  11 pkt. 3 Zamawiający zawarł zapis, iż zastrzega sobie 

prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, w sytuacji poniesionej wyższej wartości szkody 

niż nałożona ewentualna kara umowna na Wykonawcę. 

 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu, ponieważ uprzywilejowana pozycja 

Zamawiająceg`o oraz zasadniczo jednostronne określanie istotnych warunków przyszłej umowy 

sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna 

zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do 

nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie 

stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków 

umownych. 

 

Odpowiedź 29 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z Wzoru umowy § 11 pkt. 3 zapisu o prawie 

Zamawiającego do żądania odszkodowania uzupełniającego, w sytuacji poniesionej wyższej wartości 

szkody niż nałożona ewentualna kara umowna na Wykonawcę. 

 

30. W SWZ w Rozdziale 3 Wzorze umowy w §  12 pkt. 1 Zamawiający zawarł zapis określający prawo i 

termin odstąpienia od umowy przez Zmawiającego. 

 

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisów do Wzoru umowy wskazujące na tryb reklamacyjny 

zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji 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 krajowym – 30 dni. 

- termin rozpatrzenia reklamacji na przesyłki zagraniczne do 3 miesięcy, z zastrzeżeniem odrębnych 

uregulowań ujętych   w  Regulaminach usług i przepisach międzynarodowych. 

- termin na złożenie reklamacji dla przesyłki w obrocie krajowym wynosi 12 miesięcy od dnia 

nadania 

- termin na złożenie reklamacji dla przesyłek listowych i paczek w obrocie zagranicznym wynosi 6 

miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu nadania z uwzględnieniem odrębnych uregulowań 

obowiązujących dla poszczególnych administracji pocztowych. 

 

Odpowiedź 30 
Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że tryb rozpatrywania reklamacji określają zapisy z 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r., Poz. 474 ze zm.) 

 

31. Odnosząc się do wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu cenowym przesyłek zagranicznych 

Wykonawca wnosi o dodanie do Wzoru umowy zawarcie poniższych zapisów:  



a) realizację usług pocztowych w obrocie zagranicznym może mieć miejsce tylko i wyłącznie, na 

podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe, międzynarodowych przepisów 

pocztowych, tj. Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 wraz z aktami wykonawczymi: 

Regulaminem Poczty Listowej – Berno 2013 i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych – 

Berno 2013 oraz Regulaminów usług pocztowych w obrocie zagranicznym. 

b) zasady doręczania, awizowania i zwracania do nadawcy przesyłek rejestrowanych, a także 

postępowanie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru określone zostały  w w/w 

międzynarodowych pocztowych aktach prawnych.  

c) odpowiedzialność wyznaczonych zagranicznych operatorów pocztowych, terminy na wniesienie 

reklamacji (listy polecone, paczki do 6 miesięcy od dnia następnego po dniu nadania, przesyłki 

EMS do 4 miesięcy od dnia nadania) i ich rozpatrzenie (do 3 miesięcy) oraz należne 

odszkodowanie w przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania usług, zostały 

określone w w/w międzynarodowych pocztowych aktach prawnych oraz Regulaminach usług w 

obrocie zagranicznym. 

d) W przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym z zadeklarowaną wartością, usługa 

realizowana jest zgodnie z międzynarodowi  przepisami pocztowymi, tj. Światowej Konwencji 

Pocztowej Doha 2012 wraz z aktami wykonawczymi: Regulaminem Poczty Listowej – Berno 

2013 i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych – Berno 2013 oraz Regulaminów usług 

pocztowych w obrocie zagranicznym. Oznacza to, że nie wszystkie kraje świadczą taką usługę, 

obowiązuje wykaz krajów świadczących takie usługi  wraz ze wskazaniem maksymalnej kwoty 

deklarowanej wartości,  

e) Wykonawca ma prawo nie przyjąć 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. 

f) na Zamawiającym  ciąży dotyczące wypełniania deklaracji celnych obowiązujących zgodnie z 

przepisami praca od dnia 01.01.2021 roku. 

g) Zamawiający jest świadomy i akceptuje ograniczania wysyłki przesyłek zagranicznych z uwagi na 

pandemię Covid 19, przez państwa, które te obostrzenia dotyczą. 

 

Odpowiedź 31 
Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że realizacja wskazanych w formularzu cenowym przesyłek 

zagranicznych, odbywa się na podstawie aktualnych regulaminów świadczeń usług, dostępnych na 

stronie internetowej Wykonawcy. 

 

32. W nawiązaniu do wymienionej przez Zamawiającego w SWZ i Formularzu Oferty Załączniku nr 1 

usługi komplementarnej potwierdzenia odbioru, Wykonawca informuje, że obowiązujący formularz 

potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w obrocie krajowym w trybie określonym Kodeksem 

postępowania administracyjnego (postępowanie administracyjne) przedstawia się następująco: 

Wymogi techniczne: 

1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2; 

2) wymiar druku*:  

• minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

• optymalne wymiary: 

a) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 

b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku, bez 

jego uszkodzenia; 

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 

zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 

Adres nadawcy przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części w 

minimalnej odległości:  

• 40 mm od górnego brzegu; 



• 5 mm od prawego brzegu; 

• 15 mm od dolnego brzegu.  

Adres adresata przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych 

adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na 

przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

  
 

 

Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w trybie określonym ustawą 

Ordynacja podatkowa (postępowanie podatkowe) 

 

Wymogi techniczne: 

gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2; 

wymiar druku*:  

minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

optymalne wymiary: 

część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 

całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  

listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku, bez 

jego uszkodzenia; 



co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 

zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 

Adres nadawcy przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części w 

minimalnej odległości:  

40 mm od górnego brzegu; 

5 mm od prawego brzegu; 

15 mm od dolnego brzegu.  

Adres adresata przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych 

adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

  

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na 

przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

 

 
 

Stosowanie właściwych i prawidłowych druków potwierdzenia odbioru jest niezbędne dla 

Wykonawcy celem prawidłowego doręczenia przesyłek nadawanych na „zasadach specjalnych”.  

 

Czy wobec powyższego, Zamawiający dostosuje wzór zwrotnego potwierdzenia odbioru, dla 

przesyłek poleconych nadanych w obrocie krajowym w trybie określonym Kodeksem postępowania 



administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ordynacji podatkowej zgodnie z 

powyższymi standardami?  

 

Odpowiedź 32 
Zamawiający, ze względu na charakter prowadzonej działalności, stosuje zwrotne potwierdzenie 

odbioru dla przesyłek poleconych nadanych w obrocie krajowym w trybie określonym Kodeksem 

postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ordynacji podatkowej 

zgodnie z powyższymi standardami. 

 

33. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego, aby w przypadku wyboru 

oferty Wykonawcy dopisana został do umowy informacja o następującej treści:  

 

„Wykonawca jest administratorem przetwarzanych danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest ……… z siedzibą 

w ………., przy ul. …………….., __-__   …………. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych ……………………, adres e-mail: 

………………….pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie 

usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być 

przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z 

korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. 

Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez 

Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-

licensing/products.aspx w części Data Protection Addendum (DPA). 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na 

podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres 

przedawnienia roszczeń z Umowy. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 

 

Odpowiedź 33 
Zamawiający, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, zgadza się na dopisanie do umowy informacji 

o sposobie przetwarzanych danych osobowych zaproponowanych powyżej. 

 

Ponadto, Zamawiający zmienia: 

1)  DZIAŁ III swz – opis przedmiotu zamówienia i dodaje pkt. 15 i 16  

15. Stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio 

związane z przyjmowaniem i odbiorem przesyłek pocztowych były zatrudnione przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320). Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób, a także sankcje z tytułu niespełnienia wymogu 

mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx


zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we Wzorze Umowy – Rozdział 

2 SWZ. 

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2) DZIAŁ XVII swz - Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający dodaje pkt. 6 o 

następującym brzmieniu: 

6.  Wykonawca po podpisania umowy na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć 

wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o 

umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę 

pracownika, oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie wykazu w 

wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca 

uchyla się od podpisania umowy. 

W związku z powyższymi odpowiedziami i modyfikacjami Zamawiający modyfikuje treść wzoru 

umowy stanowiący rozdział 3 siwz – wersja zmieniona stanowi załącznik do odpowiedzi. 

 

Ponadto, zamawiający informuje, że przedłuża termin składani ofert do dnia 12.02.201r. w związku z 

powyższym:  

1) pkt. 1 w DZIALE XI Termin związania ofertą  

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 13 marca 2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2) pkt. 42 w DZIALE XII Opis sposobu przygotowywania oferty oraz innych dokumentów 

wymaganych w postępowaniu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„42. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/usz w terminie najpóźniej do dnia 12.02.2021 r. do 

godziny 11:30.” 

3) pkt. 1 w DZIALE XIII Termin otwarcia ofert otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

   „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021 r. o godz. 12:00 i realizowane będzie przy użyciu 

systemu teleinformatycznego.  

 

Powyższe zmiany stają się treścią swz 

 

Załączniki: 

- zmieniony formularz oferty zał. Nr 1 do swz 

- zmieniony wzór umowy Umowa nr K-ZP/384/…/21 

 

 

Z poważaniem 

 

 

…………….…… 

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
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