
 

 

        Warszawa, dnia 22.03.2017 r. 

 

AE-10/ZP/ 11 /17 

 

 

Wykonawcy zainteresowani 

postępowaniem 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

postawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przemieszczania 

i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”. 

 

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi:  

 

1. Wykonawca prosi o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przesyłki 

przyjmowane na warunkach szczególnych”, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1 Istotnych 

Postanowień Umowy. Jeśli Zamawiający przewiduje korzystanie z takiej usługi, 

Wykonawca prosi o zamieszczenie odpowiedniej pozycji w formularzu cenowym.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla powyższy zapis z Istotnych Postanowień Umowy. 

2. Czy Zamawiający oczekuje, iż placówka dedykowana dla siedziby Zamawiającego będzie 

umożliwiała skorzystanie z innych usług pocztowych Wykonawcy nie zawartych 

w przedmiocie zamówienia? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający przewiduje korzystania z innych usług niż zawarte w przedmiocie 

zamówienia na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację pkt 3.1.15 SIWZ na następujący: 

„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata 

potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku 

nieobecności adresata, Wykonawcę w tym przedmiocie obowiązują przepisy Ustawa 

Prawo Pocztowe, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 

2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 

wyznaczonego, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 



2 

 

2013 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki 

rejestrowanej i przekazu pocztowego oraz regulaminy wewnętrzne Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis 3.1.15 Wykonawca będzie doręczał do siedziby 

Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru przesyłki 

niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, Wykonawcę 

w tym przedmiocie obowiązują przepisy Ustawa Prawo Pocztowe, Rozporządzenie 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, Rozporządzenie 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji 

powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego 

oraz regulaminy wewnętrzne Wykonawcy. 

4. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez 

podwykonawców zwracamy się z prośba o odpowiedź na poniższe pytania: 

a) czy Zamawiający dopuszcza, aby na kopertach przesyłek doręczanych w ramach 

udzielonego zamówienia znajdowały się znaki opłaty pocztowej innego operatora 

pocztowego, niż Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia? 

b) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nadania przez inny podmiot przesyłek 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jak również przy wykorzystaniu innych operatorów niż 

operator wybrany w niniejszym zapytaniu? 

a) Czy Zamawiający zakłada, że będzie zobowiązany do podziału korespondencji 

i tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę? 

b) Czy Zamawiający zakłada konieczność nanoszenia przez Zamawiającego innych 

nadruków/znaków opłaty na przesyłkach, które będą nadawane u różnych operatorów? 

c) Czy Zamawiający zakłada, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby 

realizowane przez operatora pocztowego byłby możliwy w różnych placówkach pocztowych 

– zarówno operatora wyznaczonego jak i innego operatora? 

d) Czy Zamawiający uwzględnił, iż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1529, ze zm.  dalej:  „Prawo Pocztowe”) przewiduje odpowiedzialność 

operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę.  
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W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy  Zamawiający nie będzie mógł dochodzić odszkodowania od 

pośrednika ponieważ pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej. 

e) Czy Zamawiający uwzględnił, iż w przypadku świadczenia usług przez pośrednika  

na Zamawiającym będzie spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki  

do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia adresatowi)? To element 

występujący w przypadkach odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata bądź nieodebrania 

przesyłki po awizacji  w określonym przepisami czasie. Stawka opłaty za zwrot przesyłki 

rejestrowanej po wyczerpaniu możliwości doręczenia/wydania odbiorcy, której nadanie 

zostało opłacone znaczkiem pocztowym, pobierana byłaby na podstawie oraz zgodnie z  

cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym od nadawcy tj. 

Zamawiającego. Opłata zostanie pobrana w formie gotówki, przed wydaniem przesyłki przez 

listonosza. Podstawę prawną do żądania zapłaty za zwrot przesyłek stanowi art. 32 Prawa 

Pocztowego, zgodnie z którym: przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, 

operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca 

nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten może żądać uiszczenia 

opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług 

powszechnych albo w umowie.  

f) Czy Zamawiający jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać różne druki 

potwierdzenia odbioru do nadawanych przesyłek – jedne wymagane przez operatora 

wyznaczonego, zaś drugie wymagane przez innego operatora?  Wykonawca nadmienia, także 

że w takiej sytuacji będzie następować inny sposób wykonania usługi – właściwy dla danego 

operatora pocztowego, przy czym na druku potwierdzenia odbioru będzie pojawiać się jako 

nadawca przesyłki nazwa operatora pocztowego, który w imieniu i na rzecz będzie nadawał 

przesyłki  

u operatora pocztowego. Powyższe budzi ryzyko, możliwości wykorzystania takiego dowodu 

odbioru przesyłki w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego, jako dowodu.  

g) Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez 

operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy, iż faktycznym 

nadawcą przesyłek będzie wówczas operator pocztowy, a nie Zamawiający? Powyższe może 

budzić wątpliwości adresatów przesyłek oraz organów, którym Zamawiający będzie 

przedstawiał dowody nadania korespondencji. 

h) Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez 

operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, dokona modyfikacji treści SIWZ  
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w taki sposób, aby jednoznacznie zostały opisane wszystkie warunki świadczenia usług 

zarówno usług pocztowych jak i usługi pośrednictwa, bowiem w przypadku braku 

stosownych zmian, samo dopuszczenia nadawania przesyłek w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego powoduje, że zapisy SIWZ będą stały w sprzeczności z obowiązującymi 

przepisami prawa,  

w tym ustawą Prawo pocztowe. 

i) Czy Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek przez 

operatora pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na 

zachowanie terminu określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej? Czy Zamawiający 

uwzględnił, iż to Zamawiający poniesie koszt? 

Odpowiedź: 

a) Nie. Zamawiający nie  dopuszcza, aby na kopertach przesyłek doręczanych w ramach 

udzielonego zamówienia znajdowały się znaki opłaty pocztowej innego operatora 

pocztowego, niż Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia za 

wyjątkiem przesyłek terminowych nadawanych za pośrednictwem operatora 

wyznaczonego. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość nadania przez inny podmiot przesyłek w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego wyłącznie w przypadku przesyłek terminowych 

nadawanych za pośrednictwem operatora wyznaczonego. 

a) Nie. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia korespondencji i tworzenia odrębnych 

dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego przez Wykonawcę. 

b) Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na nanoszenie innych nadruków, znaków opłaty 

na przesyłkach. 

c) Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

d) Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych 

pracowników. 

e) Zamawiający będzie uiszczał opłatę w formie bezgotówkowej i nie wyraża zgody na 

opłacanie zwrotów gotówką. 
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f) Zamawiający dopuszcza możliwość nadawania przesyłek w imieniu i na rzecz i będzie 

korzystał z druków potwierdzenia odbioru dostarczonych przez Wykonawcę.  

g) Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość nadawania przesyłek w imieniu i na rzecz. 

h) W opinii Zamawiającego zamieszczone w Ogłoszeniu zapisy są wystarczające do 

prawidłowego sporządzenia oferty. Zamawiający nie dokonuje żadnych  zmian w tym 

zakresie. 

i) Nie. Zamawiający nie akceptuje ryzyka związanego z opóźnieniem przesyłek . 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7 ust. 3 w Załączniku nr 5 Istotne 

Postanowienia Umowy? Proponowany zapis: „Za datę zapłaty uważana będzie data uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy” 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

6. W § 1 ust. 1 pkt 3 Zamawiający wymienia usługi towarzyszące  w obrocie krajowym – co 

Zamawiający ma na myśli pod określeniem „usługi specjalne”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla zapis „usługi specjalne”. 

7. W § 8 ust. 6 Zamawiający wprowadza możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 

15% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

W opinii wykonawcy zaproponowana przez Zamawiającego kara w wysokości 15% wartości 

brutto umowy jest rażąco wysoka i niewspółmierna do ewentualnych poniesionych strat, 

ponad to Zamawiający nie wskazuje w zapisach IPU katalogu powodów z jakich umowa 

miała by być rozwiązana z winy wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się 

z prośbą o zmniejszenie zaproponowanej kary do wysokości 5% wartości brutto umowy 

określonej w § 5 ust. 1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i modyfikuje zapis § 8 ust. 6 

Istotnych Postanowień Umowy. 

8. Dotyczy zapłaty kar umownych § 8 ust. 7. Wykonawca ze względu na jego funkcjonujące 

wewnętrzne uregulowania oraz konieczność posiadania formalnej podstawy do wypłaty 

kar umownych, zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu § 8 ust. 7 na następujący 
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„Naliczone kary umowne będą wypłacane Zamawiającemu na wskazany przez niego nr 

rachunku na podstawie noty obciążeniowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 7, który otrzymuje brzmienie „Naliczone kary 

umowne będą wypłacane Zamawiającemu na wskazany przez niego nr rachunku 

w terminie 14 dni od dnia wystawienia  noty obciążeniowej”. 

 

 


