
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4 
00-013 Warszawa 

Warszawa, dn. 25 października 2017. 

Adm-290/678/17 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn.: „Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i 

zagranicznym" - SPRAWA WSA-ZP-12/2017 - udziela wyjaśnień do złożonych zapytań oraz dokonuje zmian treści 

Specyfikacji. 

Pytanie 1. 

Rozdział II art. 8 ust. 2 Ogłoszenia - zawiera zapis: 

„Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności dostarczania i odbioru przesyłek od Nadawcy zostali 

w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.). 

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w § 9 wzoru umowy." 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację i przyjęcie następującego brzmienia przedmiotowego 

zapisu: 

„Zamawiający wymaga, aby co najmniej 60% osób wykonujących czynności dostarczania i odbioru przesyłek 

od Nadawcy zostało w okresie realizacji umowy zatrudnionych na podstawie umowy zgodnie z art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.). 

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w § 9 wzoru umowy." 

Wnosimy jednocześnie o dokonanie stosownej modyfikacji, pozostałych zapisów Ogłoszenia powiązanych z 

zapisem Rozdziału II art. 8 ust. 2 Ogłoszenia, w szczególności zapisów 

Warunek postawiony przez Zamawiającego jest nadmierny, gdyż żaden z Wykonawców funkcjonujący na 

rynku nie jest w stanie zapewnić, przy wieloletnim i obejmującym zasięgiem cały kraj zamówieniu, iż w 

realizacji zamówienia udział brać będą jedynie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, a w konsekwencji 

żaden z Wykonawców funkcjonujących na rynku nie będzie w stanie złożyć oferty i podjąć się realizacji 

zamówienia na warunkach określonych w Ogłoszeniu. 
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Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. 

W związku z powyższym art. 8 ust. 2 Specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„2. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności dostarczania i odbioru przesyłek od Nadawcy (za 

wyłączeniem osób dostarczających paczki pocztowe i przesyłki kurierskie) zostali w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie umowy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. z m | Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w § 9 

wzoru umowy". 

W związku z powyższym § 9 ust. 1 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„1. Operator zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności dostarczania i odbioru przesyłek (za 

wyłączeniem osób dostarczających paczki pocztowe i przesyłki kurierskie) od Nadawcy o których mowa w § 

5 ust. 1, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy/7 

Pytanie 2. 

Zamawiający w § 9 ust. 2 Ogłoszenia określa maksymalny termin złożenia oświadczenia dot. poziomu 

zatrudnienia pracowników jako 10 dni kalendarzowych. 

Biorąc pod uwagę, iż w przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci będący dużym 

przedsiębiorstwem, a w konsekwencji ich struktura organizacyjna jest o wiele bardziej rozbudowana niż 

w przypadku małych przedsiębiorstw, wnioskujemy o wydłużenie terminu potrzebnego na sporządzenie 

oświadczenia do 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. 

W związku z powyższym § 9 ust. 2 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„2. Operator zobowiązany jest do złożenia przed podpisaniem Umowy oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego (niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 

takiego wezwania) oświadczenia, iż wszystkie osoby dostarczające i odbierające przesyłki od 

Zamawiającego zatrudnione są na podstawie umowy o pracę." 

Pytanie 3. 

Mając na uwadze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, podkreślające walor kryteriów oceny ofert 

o charakterze społecznym jak również wprowadzoną przez Zamawiającego Klauzulę społeczną Wykonawca 

wnioskuje o modyfikację treści Rozdziału V Ogłoszenia w zakresie opisu kryteriów, którymi Zamawiający 

będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

poprzez dodanie obok wymienionego kryterium, kryterium „społecznego", przez które należy rozumieć liczbę 
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osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały etat) 

zatrudnionych w działalności Wykonawcy, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w 

zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek (dalej jako „kryterium społeczne"). 

Proponowana modyfikacja: 

Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę - 30% (przy jednoczesnym kryterium „ceny" - 70%). 

Sposób obliczania kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej 

wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 30.09.2017 r. 
7y 

Z = — — xl00x 30% 
Zmax 

gdzie: 

1. Z = liczba punktów za kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności 

operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 

30.09.2017 r. 

2. Zx = liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę 

o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 30.09.2017 r. wynikająca z oferty badanej; 

3. Zmax = największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej 

wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 30.09.2017 r. 

wynikający z ofert, które nie podlegają odrzuceniu. 

Przez działalność operacyjną Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną z realizacją usług 

objętych niniejszym postępowaniem w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i dostarczania 

korespondencji, obsługi korespondencji w placówkach pocztowych, spedycji i transportu, czynności 

ekspedycyjno-rozdzielczych. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą liczone do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Odpowiedź. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji i nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy w tym zakresie. 

Pytanie 4. 

Powołując się na zapisy Rozdziału IV art. 14 ust. 3 pkt 1 Ogłoszenia, mając na celu zapewnienie czytelności 

oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wszystkich załączników w wersji edytowalnej, w celu 

zapewnienia czytelnej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, załączniki (Załącznik Nr 1 i 4) zostaną 

udostępnione w wersji word. 
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Pytanie 5. 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że masa jednej kurierskiej i paczkowej przesyłki międzynarodowej nie 

przekroczy 20 kg, a w przypadku przekroczenia dokona podziału na 2 paczki w taki sposób, aby masa każdej z 

nich nie przekroczyła 20 kg? 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż masa jednej kurierskiej i paczkowej przesyłki międzynarodowej nie przekroczy 20 

kg. 

Pytanie 6. 

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt. 2 Wzoru umowy przedmiotem umowy są m.in. przesyłki listowe 

rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem za potwierdzeniem odbioru (PO) lub (EPO) o wadze do 

2000 g krajowe i zagraniczne. Natomiast Formularz asortymentowo - cenowy wskazuje konieczność wyceny 

usługi EPO jedynie do przesyłek listowych w obrocie krajowym. 

Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga realizacji usługi Elektroniczne 

Potwierdzenie Odbioru (EPO) tylko i wyłącznie w przypadku przesyłek listowych rejestrowanych do 2000 gram 

w obrocie krajowym? 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż wymaga realizacji usługi (EPO) tylko i wyłącznie w przypadku przesyłek listowych 

rejestrowanych o wadze do 2000 gram w obrocie krajowym. 

Pytanie 7. 

Zamawiający w § 2 ust. 2 pkt. 2) Wzoru umowy wymaga również świadczenia usługi EPO dla przesyłek 

listowych rejestrowanych krajowych o wadze do 2000 gram w trybie określonym w Dziale III Rozdziale 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r, 

poz. 718 ze zm.). 

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga świadczenia usługi EPO z podpisem biometrycznym? Jeśli 

tak to czy Zamawiający potwierdza gotowość wykorzystania interfejsu komunikacyjnego WebAPI, który 

umożliwi wymianę danych między systemami Stron oraz dodatkowego oznaczenie przesyłek na stronie 

adresowej koperty według wytycznych Wykonawcy? 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wymaga świadczenia usługi (EPO) z podpisem biometrycznym. 
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Pytanie 8. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość użycia własnego nazewnictwa usług Wykonawcy, w szczególności w 

dokumentach i plikach przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

(niepowodujących zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego)? 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

Pytanie 9. 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym. Zamówieniem objęta jest tylko i wyłącznie korespondencja wychodząca od Zamawiającego. 

Mimo to Zamawiający w § 5 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy postawił wymóg doręczania korespondencji 

przychodzącej do Zamawiającego (nadawanej przez prywatnych nadawców, jak i przez innych zamawiających) 

w ściśle określonych godzinach każdego dnia. 

Zwracamy uwagę, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem niniejszego 

postępowania, a konsekwencją umowy zawartej z nadawcą, natomiast Zamawiający występując w roli 

adresata nie jest stroną umowy o nadawanie. Umowa z nadawcą może być zawarta albo w drodze 

indywidualnie ustalonych warunków np. w trybie zamówienia publicznego, gdzie doręczenie przesyłki 

w ściśle określonym terminie np. D + 1 może być jednym ze zobowiązań wykonawcy, albo w drodze umowy o 

świadczenie usług powszechnych zawartej z operatorem wyznaczonym. Pojęcie powszechnych usług 

pocztowych określa art. 45 ust. 1 Prawa pocztowego, wskazując że są to usługi świadczone przez operatora 

wyznaczonego o zakresie w tym przepisie wymienionym (przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i 

doręczanie przesyłek o wskazanej charakterystyce), z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno 

opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień 

roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prawo 

pocztowe nie określa godzin doręczania przesyłek pocztowych do adresata. Zatem, żądanie Zamawiającego 

doręczania przesyłek w określonych godzinach narusza przepisy Prawa pocztowego, które obligują do 

świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. 

Każde ponadstandardowe wymaganie dot. godzin doręczenia korespondencji do Zamawiającego powoduje 

konieczność dostosowania całej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-organizacyjne, 

co niejednokrotnie może być niemożliwe. Każda przesyłka wysyłana z dowolnego miejsca w kraju co do zasady 

najpierw trafia do najbliższego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego, skąd transportowana jest w odpowiednim 

kierunku razem z innymi przesyłkami tam kierowanymi. Następnie jest rozdzielana na poszczególne placówki i 

przekazywana doręczycielom, którzy doręczają przesyłki na danym terenie w określonej kolejności. Zmiana 

godzin doręczenia zaburzałaby pracę sieci logistycznej na całym terenie. 

Wobec powyższego Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu § 5 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy. 
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W przypadku negatywnej odpowiedzi wnioskujemy o modyfikację postanowień zawartych w § 5 ust. 1 pkt 1 

Wzoru umowy. 

Proponujemy zapis: 

Operator zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia całej korespondencji przychodzącej do jednostek Nadawcy - każdego dnia roboczego, 

zgodnie z harmonogramem doręczeń przyjętym u Wykonawcy, jednak nie później niż do godziny 

10:30 (z wyłączeniem przesyłek kurierskich). 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy w zakresie wykreślenia treści § 5 ust. 1 pkt 1 Wzoru 

umowy. Wychodząc naprzeciw postulatowi Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. 

W związku z powyższym treść § 5 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„1) dostarczenia całej korespondencji przychodzącej do jednostek Nadawcy - każdego dnia roboczego, 

zgodnie z harmonogramem doręczeń przyjętym u Wykonawcy, jednak nie później niż do godziny 10:30 (z 

wyłączeniem przesyłek kurierskich). 

Pytanie 10. 

Nawiązując do treści § 1 ust. 1 pkt 4 oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Wzoru umowy zwracamy się z prośbą 

o potwierdzenie, że przez pocztową książkę nadawczą rozumiemy zestawienie nadanych przesyłek 

rejestrowanych (poleconych) w obrocie krajowym i zagranicznym? 

Jednocześnie, wnioskujemy o dodanie dokumentu nadawczego dla przesyłek nierejestrowanych (zwykłych) w 

obrocie krajowym i zagranicznym w postaci „Zestawienia ilościowo - wartościowego", według wzoru 

uzgodnionego z wyłonionym w przetargu Wykonawcą przed zawarciem umowy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż przez pocztową książkę nadawczą należy rozumieć zestawienie nadanych 

przesyłek rejestrowanych (poleconych) w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Zamawiający doda dokument nadawczy dla przesyłek nierejestrowanych (zwykłych) w obrocie krajowym i 

zagranicznym w postaci „Zestawienia ilościowo - wartościowego", według wzoru uzgodnionego z wyłonionym 

w przetargu Wykonawcą przed zawarciem umowy. 

Pytanie 11. 

W związku z zapisami § 1 ust. 1 pkt 8 oraz § 4 ust. 5 pkt 3 Wzoru umowy zwracamy się z prośbą 

o potwierdzenie, że w przypadku udostępnienia/przekazania zbiorowego dowodu odbioru (ZDO) Zamawiający 

uzna warunek za spełniony w sytuacji udostępnienia Zamawiającemu dokumentu ZDO celem sporządzenia 

kopii we własnym zakresie? 
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Jednocześnie informujemy, iż w sytuacji przekazywania dokumentu ZDO w dwóch egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż uzna warunek określony w § 1 ust. 1 pkt 8 oraz § 4 ust. 5 pkt 3 Wzoru umowy za 

spełniony w sytuacji gdy Wykonawca udostępnieni Zamawiającemu dokument ZDO. Zamawiający 

samodzielnie wykona kopie dokumentu ZDO. 

Pytanie 12. 

W związku z zapisami § 4 ust. 5 pkt 3 Wzoru umowy zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że 

w przypadku przekazania NZZ Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji udostępnienia 

Zamawiającemu edytowalnego wzoru dokumentu NZZ? 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż uzna warunek określony w § 4 ust. 5 pkt 3 Wzoru umowy za spełniony, w sytuacji 

gdy Wykonawca udostępnieni Zamawiającemu edytowalny dokument NZZ. 

Pytanie 13. 

Nawiązując do treści § 5 ust. 3 Wzoru umowy, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż obowiązek, 

o którym mowa w zdaniu drugim dotyczy jedynie dokumentu NZZ? 

Odpowiedź. 

Zamawiający mając na uwadze określony wolumen przesyłek, jest istotnie zainteresowany w określeniu tak 

warunków umowy aby zapewnić w ramach swojej działalności, sprawną i terminową realizację umowy w 

zakresie dostarczenia i odbioru przesyłek. W konsekwencji tego, w § 5 ust. 1 wzoru umowy (z uwzględnieniem 

zmiany brzmienia - odpowiedź na pytanie 9) został określony przedział czasowy w którym będą dostarczane i 

odbierane przesyłki do obiektów Zamawiającego. Oznacza to, iż obowiązek określony w § 5 ust. 3 zdanie 

drugie Wzoru umowy, dotyczy dokumentu ZDO i NZZ. Brak należytej staranności Wykonawcy w tym zakresie 

został obwarowany sankcją kary umownej określonej w § 19 ust. 1 pkt 3 Wzoru umowy. 

Pytanie 14. 

Zamawiający w § 6 ust. 1 pkt. 3 Wzoru umowy zobowiązuje się do oznaczania przesyłek. 

Wnioskujemy o rozszerzenie przytoczonego punktu o dodatkowe oznaczenie „Potwierdzenie odbioru" 

w postaci nalepki/nadruku/pieczęci na stronie adresowej przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego Zamawiający modyfikuje 

treść Wzoru umowy - w § 6 ust. 1 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: 
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„4) w przypadku przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Nadawca na stronie 

adresowej przesyłek rejestrowanych wykonuje oznaczenie w postaci nalepki/nadruku/pieczęci o treści 

„Potwierdzenie odbioru". 

Pytanie 15. 

Zamawiający w § 6 ust. 3 Wzoru umowy zastrzega możliwość korzystania z własnych wzorów druków 

„Potwierdzenia odbioru". Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wzór druku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, jednocześnie stanowiącym załącznik do umowy, zostanie uzgodniony z Wykonawcą przed 

zawarciem umowy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż własny wzór „druk potwierdzenia odbioru nakładu własnego" stanowiący 

załącznik Nr 5 do umowy, zostanie uzgodniony z Wykonawcą przed zawarciem umowy. 

Pytanie 16. 

Poprawne adresowanie przesyłek jest istotnym elementem wpływającym na jakość i terminowość świadczenia 

usług. W związku z powyższym wnioskujemy o wyrażenie zgody na możliwość dodania „Zasad poprawnego 

adresowania i oznakowania przesyłek listowych", w postaci załącznika do umowy uzgodnionego 

z wyłonionym w przetargu Wykonawcą. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego Zamawiający modyfikuje 

treść Wzoru umowy - dodaje się Załącznik Nr 8 - „Zasady poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek 

listowych" 

Pytanie 17. 

W celu usprawnienia procesu przekazania i weryfikacji miesięcznych nadań przesyłek, Wykonawca wnioskuje 

o możliwość przesyłania Specyfikacji w wersji elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. 

Jednocześnie wnioskujemy o modyfikację postanowień § 15 ust. 4 Wzoru umowy w tym zakresie. 

Proponujemy zapis: 

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Operator, w terminie 4 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, 

wystawi Nadawcy Specyfikacje miesięcznych nadań przesyłek. Specyfikacja zostanie dostarczona na adres 

poczty elektronicznej Nadawcy. Nadawca dokona jej weryfikacji i w kolejnym dniu roboczym potwierdzi 

prawidłowość danych zawartych w Specyfikacji bądź wskaże rozbieżności na adres zwrotny wskazany przez 

Operatora. Specyfikacje wykonane będą w sposób umożliwiający weryfikację faktur przez Nadawcę. 

Specyfikacje zawierać będą poszczególne grupy i rodzaje nadanych przesyłek, 

z uwzględnieniem usługi odbioru nadawanych przesyłek z siedziby Nadawcy, ze wskazaniem ich ilości 
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i wartości, a także ilości i wartości przesyłek zwracanych z uwzględnieniem niewykonanej usługi. Specyfikacje 

zawierać będą także sumy ilości i wartości tych przesyłek. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego Zamawiający modyfikuje 

treść Wzoru umowy - § 15 ust. 4 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„4. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Operator, w terminie 4 dni od ostatniego dnia okresu 

rozliczeniowego, wystawi Nadawcy Specyfikacje miesięcznych nadań przesyłek. Specyfikacja zostanie 

dostarczona na wskazany w § 19 ust. 1 pkt 1 adres poczty elektronicznej Nadawcy. Nadawca dokona jej 

weryfikacji i w kolejnym dniu roboczym potwierdzi prawidłowość danych zawartych w Specyfikacji bądź 

wskaże rozbieżności, przesyłając zwrotnie informację na adres poczty elektronicznej Operatora. 

Specyfikacje wykonane będą w sposób umożliwiający weryfikację faktur przez Nadawcę i zawierać będą 

poszczególne grupy i rodzaje nadanych przesyłek, z uwzględnieniem usługi odbioru nadawanych 

przesyłek z siedziby Nadawcy, wskazaniem ich ilości i wartości, a także ilości i wartości przesyłek 

zwracanych z uwzględnieniem niewykonanej usługi. Specyfikacje zawierać będą także sumy ilości i 

wartości tych przesyłek." 

Pytanie 18. 

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego 

systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę 

wysłania faktury do Klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia 

faktury. Termin płatności faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury zapewnia prawidłowe 

funkcjonowanie systemu fakturowania Wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych 

umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich 

płatnościach. Ponadto, Zamawiający w § 15 ust. 4 Wzoru umowy zastrzegł weryfikację poprawności 

sporządzenia Specyfikacji miesięcznych nadań, które są odzwierciedleniem faktur VAT. 

W związku z powyższym wnioskujemy o akceptację terminu płatności faktury VAT liczonego od dnia 

wystawienia faktury, tj. 21 dni od daty wystawienia faktury VAT? 

Odpowiedź. 

Zamawiający w treści § 15 ust. 8 Wzoru umowy określił 21 dniowy termin płatności liczony od prawidłowo 

wystawionej faktury. Zamawiający podtrzymuje treść zapisów Specyfikacji w tym zakresie. 

Pytanie 19. 

W § 15 ust. 10 Wzoru umowy Zamawiający określa datę dokonania płatności jako dzień obciążenia rachunku 

bankowego Nadawcy. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala 

Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi - co jest niezgodne 
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z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności 

za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności 

cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania 

traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo 

Sądu Najwyższego. 

W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania 

rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron. 

Ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek 

Wykonawcy, wnioskujemy o modyfikację określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w 

obrocie gospodarczym. Proponujemy zapis: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego Zamawiający modyfikuje 

treść Wzoru umowy - § 15 ust. 10 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„ 10. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Operatora". 

Pytanie 20. 

Praktyka rynku pocztowego wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, 

nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one niższe 

niż te zaproponowane przez Zamawiającego, można zatem stwierdzić, że w warunkach realizacji 

przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające. Przewidziane w § 18 ust. 1 Wzoru umowy kary 

umowne są zdecydowanie nieadekwatne 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 (składowych danej usługi) 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. 

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o powtórną analizę 

przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych poprzez 

modyfikację zapisu § 18 ust. 1 Wzoru umowy. 

Proponujemy zapis: 

1) § 18 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy: 

jeżeli opóźnienie w dostarczeniu kompletnego oświadczenia o którym mowa w § 9 ust. 2-3 

przekroczy 21 dni roboczych, Nadawca uzna, iż Operator nie dopełnił obowiązkowi zatrudnienia na 

umowę o pracę pracowników o których mowa w § 9 ust. 1, w takim przypadku Operator zapłaci karę 

umowną - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek dotyczący każdego pracownika 
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co do którego nie zostało potrwierdzone zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie 

z warunkami umowy 

2) § 18 ust. 1 pkt. 3 Wzoru umowy: 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przybyciu do siedziby Nadawcy przedstawiciela Operatora 

w określonym limicie czasowym o którym mowa w § 5 ust. 1 - w wysokości 10,00 zł za każdą godzinę 

opóźnienia 

3) § 18 ust. 1 pkt. 5 Wzoru umowy: 

rozwiązania umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie Operatora, o których mowa 

w § 17 ust. 4 w wysokości 2% kwoty określonej w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego Zamawiający modyfikuje 

treść Wzoru umowy. 

§ 18 ust. 1 pkt. 2 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„2) jeżeli opóźnienie w dostarczeniu kompletnego oświadczenia o którym mowa w § 9 ust. 2-3 przekroczy 21 

dni roboczych, Nadawca uzna, iż Operator nie dopełnił obowiązkowi zatrudnienia na umowę o pracę 

pracowników o których mowa w § 9 ust. 1, w takim przypadku Operator zapłaci karę umowną - w 

wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek dotyczący każdego pracownika co do którego nie 

zostało potrwierdzone zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie z warunkami umowy, 

§ 18 ust. 1 pkt. 3 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„3) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przybyciu do siedziby Nadawcy przedstawiciela Operatora w 

określonym limicie czasowym o którym mowa w § 5 ust. 1 - w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę 

opóźnienia, 

§ 18 ust. 1 pkt. 5 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„5) rozwiązania umowy przez Nadawcę z przyczyn leżących po stronie Operatora, o których mowa 

w § 17 ust. 4 w wysokości 2% kwoty określonej w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

Pytanie 21. 

W celu przygotowania satysfakcjonującej wyceny wnioskujemy o udzielenie wyjaśnień i modyfikację 

Formularza cenowo - asortymentowego poprzez: 

(1) doprecyzowanie jaki rodzaj przesyłek powinien zostać wyceniony w poz. 1-12 oraz 13-24, gdyż 

z perspektywy Oferenta przywołane pozycje niczym się nie różnią. 

(2) doprecyzowanie czy przesyłki wymienione w pozycjach 41-44 nadane będą w obrocie krajowym czy w 

obrocie zagranicznym? Ponadto, w przypadku przesyłek nierejestrowanych w obrocie krajowym, 

prosimy o uszczegółowienie gabarytu przesyłek oraz oszacowanie ilości przesyłek 

w następujących przedziałach wagowych: 
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1) do 350 g 

2) powyżej 350 g do 1 000 g 

3) powyżej 1 000 g do 2 000 g. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż kluczowy wpływ na wycenę przedmiotu zamówienia ma waga oraz 

rozmiar nadawanych przesyłek. Przesyłki o masie powyżej 350 g oraz w gabarycie B znacznie podwyższają 

koszty usług, dlatego zaproponowany model pozwoli precyzyjnie oszacować koszty, a tym samym precyzyjnie 

przygotować ofertę rynkową. 

(3) doprecyzowanie gabarytu dla paczek w pozycjach 45-48 

(4) doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem paczek gabarytowych, o których mowa 

w pozycjach 4 9 - 5 0 

(5) doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem przesyłek innych zagranicznych o których 

mowa w pozycjach 51 - 54, zwłaszcza, że w § 14 ust. 5 Wzoru umowy Zamawiający zawarł 

zobowiązanie do uiszczania opłat zgodnie z cennikiem Operatora obowiązującym w dniu nadania 

przesyłki zagranicznej poza strefę europejską. 

Odpowiedź. 

Przesyłki określone w poz. 1-12 oraz 13-24 Formularza asortymentowo- cenowego zostały podzielone jedynie 

ze względu na rozróżnienie oferowanej przez Wykonawcę ceny za potwierdzenie odbioru (PO) lub 

odpowiednio (EPO). 

Zamawiający doprecyzuje i odpowiednio zmodyfikuje Formularz cenowo - asortymentowy zgodnie z 

powyższymi uwagami. Zamawiający ustanawia jako obowiązujący, Formularz cenowo - asortymentowy w 

wersji 1.1. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

Pytanie 22. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przesyłki kurierskie nadawane będą w ramach codziennej usługi 

odbioru korespondencji o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2. 

Odpowiedź. 

Przesyłki kurierskie będą odbierane przez Operatora, odpowiednio z jednostek Nadawcy określonych w § 5 

ust. 4 Wzoru Umowy, w godzinach 9-16 po zleceniu usługi przez Nadawcę telefonicznie lub drogą 

elektroniczną (formularz zamówienia). 

Pytanie 23. 

Zamawiający w Rozdziale III art. 13 ust. 1 pkt. 6 Ogłoszenia wymaga na potwierdzenie warunku udziału w 

postępowaniu sformułowanego w art. 12 ust. 1 pkt 3 złożenia wraz z ofertą wykazu placówek. 

Wnioskujemy o możliwość złożenia przedmiotowego wykazu na nośniku danych (np. pendrive, płyta, itp.) 
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Ponadto, mając na uwadze możliwe zmiany organizacyjne zachodzące w wykazanej sieci placówek 

Wykonawcy w zakresie np. zmian lokalizacji placówek, uruchamiania nowych placówek, zawieszania 

działalności w szczególności w przypadku agencji pocztowych itp. określenie kwartalnej częstotliwości 

aktualizacji załącznika do umowy nie powodującego zmian umowy, tj. Wykonawca zobowiązuje się do 

aktualizowania załącznika nr 3 do umowy do 14 dni roboczych po zakończeniu kwartału. Jednocześnie 

Wykonawca zastrzega, że w przypadku zmiany danych uaktualnianych przez GUS, w tym zmiany liczby 

poszczególnych rodzajów gmin w kraju, liczba placówek pocztowych może ulec zmianie zwłaszcza 

w konkretnych gminach. 

Odpowiedź. 

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie wykazu placówek na 

potwierdzenie wymaganego warunku udziału o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Specyfikacji na nośniku 

danych (płyta CD lub DVD), zastrzeżeniem iż: tj. wybrany Operator zobowiązany będzie do aktualizowania 

załącznika nr 3 do umowy w terminie do 14 dni roboczych po zakończeniu kwartału. W przypadku zmiany 

danych uaktualnianych przez GUS, w tym zmiany liczby poszczególnych rodzajów gmin w kraju, dopuszcza się 

że liczba placówek pocztowych może ulec zmianie zwłaszcza w konkretnych gminach. 

Pytanie 24. 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie wymiarów poszczególnych rodzajów przesyłek nadawanych 

w ramach realizacji niniejszego zamówienia: 

(1) wymiary przesyłek listowych: 

MAKSIMUM: suma długości, szerokości i wysokości - 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów 

(długość) nie może przekroczyć 600 mm 

MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm. 

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm, przy czym: 

GABARYT A to przesyłki o wymiarach: 

MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 

230 mm. 

GABARYT B to przesyłki o wymiarach: 

MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub 

szerokość 230 mm, 

MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów 

(długość) nie może przekroczyć 600 mm; 

(2) wymiary paczek pocztowych: 
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MAKSIMUM: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 

mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, z tolerancją +/- 2 mm., 

przy czym: 

GABARYT A to paczki o wymiarach: 

MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, 

wysokość 300 mm. 

GABARYT B to paczki o wymiarach: 

MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub 

wysokość 300 mm, 

MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość -

3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm; 

(3) wymiary przesyłek kurierskich: 

MINIMALNE: 10 cm x 16 cm 

MAKSYMALNE: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy wymiar 

(długość) nie może przekroczyć 150 cm. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza w/w wymiary poszczególnych rodzajów przesyłek nadawanych w ramach realizacji 

niniejszego zamówienia: 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowo - asortymentowy wersja 1.1. 

2. Załącznik Nr 1 i 4 w wersji Word. 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się 

integralną częścią specyfikacji i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

podpis osoby upoważnionej 
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