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Biuro Dyrektora Generalnego  

Warszawa, dnia 05 listopada 2018 r.

BDG-WZPU.250.6.2018.3.AM

WYJAŚNIENIA
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne
pn. „Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Transportu 
Kolejowego”

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie pkt. 12.3 Ogłoszenia 
o zamówieniu (OOZ), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
W załączniku nr 5 do OOZ – wzór umowy – Zamawiający w § 5 ust. 1 pkt 1) odwołuje się 
do załącznika operacyjnego zawierającego dane placówek Zamawiającego i Wykonawcy 
stanowiącego załącznik do przedmiotowej umowy, którego zmiana lub aktualizacja nie  
wymaga aneksowania umowy. W związku z tym iż załącznik nie znajduje się w wykazie 
załączników Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w umowie w liście załączników 
kolejnej pozycji załącznika: „wykaz operacyjny”.
Odpowiedź
Zamawiający w § 5 ust. 1 pkt 1 odwołuje się do wykazu operacyjnego zawierającego dane 
lokalizacji Zamawiającego i odpowiadających im lokalizacji Wykonawcy. Mając na uwadze, 
że lokalizacje Zamawiającego określa § 1 ust. 2 umowy, a wykaz lokalizacji (placówek) 
Wykonawcy zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. 7 Opisu 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do OOZ (po zawarciu umowy jako 
Załącznik nr 1 do Umowy), Zamawiający wprowadza modyfikację we wzorze umowy, jak 
niżej.

1) § 5 ust. 1 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„1) zmiany danych adresowych lokalizacji Zamawiającego i odpowiadających 
im placówek nadawczych, wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 7 OPZ,”

Pytanie 2
W załączniku nr 5 do OOZ – wzór umowy – Zamawiający w § 4 ust. 1 prosi o dodanie 
następującego zapisu: „Obowiązek kontroli wykorzystanej kwoty leży po stronie 
Zamawiającego”.
Odpowiedź
Zamawiający wprowadza modyfikację we wzorze umowy jak niżej.

1) § 4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
„1. W zamian za należyte świadczenie Usług wskazanych w § 1 Umowy, Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 
wartości faktycznie zrealizowanych przez Zamawiającego Usług, przy czym łączna 
wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty [...] zł brutto ([słownie: .......]). 
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Obowiązek kontroli wykorzystania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, leży po stronie Zamawiającego.”

Pytanie 3
W załączniku nr 5 do OOZ – wzór umowy – Zamawiający w § 4 ust. 11 Zamawiający pisze: 
„Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
wszelkie wierzytelności powstałe na podstawie Umowy, a w szczególności kary umowne”. 
Wykonawca informuje, że możliwość potrącenia kar umownych powinna mieć miejsce 
po przekazaniu wezwania z reklamacją do zapłaty i na podstawie wystawionej noty 
odsetkowej. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie 
niniejszego zapisu z umowy.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 4 ust. 11 wzoru umowy.
Pytanie 4
W załączniku nr 5 do OOZ – wzór umowy - Zamawiający w § 7 Klauzule społeczne - 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił co najmniej 1 osobę bezrobotną 
bezpośrednio uczestniczącą w realizacji zamówienia. Wykonawca w odniesieniu do  
warunków opisanych w § 7 prosi o doprecyzowanie czy zatrudniona osoba bezrobotna ma to 
być nowo zatrudniony pracownik czy Wykonawca może uwzględnić  już zatrudnioną osobę 
bezrobotną?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż klauzula społeczna zawarta w § 7 umowy dotyczy 
nowozatrudnionej osoby. Świadczy o tym chociażby ust. 2 wskazanego paragrafu: 
„Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osobę bezrobotną, o której mowa w ust. 1, 
najpóźniej w terminie 60 dni od rozpoczęcia realizacji Usługi...”
Pytanie 5
W załączniku nr 5 do OOZ – wzór umowy – Zamawiający w § 8 ust. 3 podaje wysokość kary 
umownej z tytułu braku spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej 
opisanych w § 7 w wysokości 150 zł za każdy dzień, w którym Wykonawca pozostaje 
w zwłoce z realizacją zobowiązania. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie tej kary 
i zmianę zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega, że w razie braku zatrudnienia osoby 
bezrobotnej zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 zł za każdy dzień, w którym Wykonawca 
pozostaje z zwłoce z realizacją tego zobowiązania”.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 8 ust. 3 wzoru umowy.
Pytanie 6
W załączniku nr 2 do OOZ w formularzu cenowym Zamawiający wskazuje rodzaje przesyłek 
listowych i paczki z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym. Wykonawca zwraca 
uwagę, że wysyłka przesyłek listowych i paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością 
wynika z regulacji i przepisów międzynarodowych oraz Regulaminów Wykonawcy, które 
wynikają z umów międzynarodowych pomiędzy operatorami narodowymi. Uprzejmie 
informuję, że nie każdy kraj dopuszcza możliwość wymiany międzynarodowej takich 
przesyłek, a dla każdego kraju przyjmującego przesyłki jest określona najwyższa 
dopuszczalna wartość przesyłek listowych w SDR (DTS) wysyłanych jako priorytetowe. SDR 
(SDR – w języku angielskim, DTS – w języku francuskim) – „Specjalne Prawa Ciągnienia” – 
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jednostka walutowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego stosowana w zagranicznym 
obrocie pocztowym. Kurs SDR do PLN (złotego polskiego) jest ustalany przez Narodowy 
Bank Polski i podawany w tabeli kursów walut tego banku. Prosimy o wskazanie 
kierunków/krajów wysyłki wskazanych przesyłek z zadeklarowaną wartością.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że obszar docelowy dla listów zagranicznych z zadeklarowaną 
wartością został wskazany w pkt. 4.13 i 4.14 OPZ. Ponadto przypis [1] w formularzu 
cenowym stanowi, iż „W przypadku przesyłek zagranicznych zakłada się, że przesyłki te będą 
nadawane do krajów Europy”. Mając na uwadze konieczność ujednolicenia postanowień 
dotyczących listów i paczek zagranicznych, Zamawiający wprowadza modyfikację opisu 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do OOZ (po zawarciu umowy jako 
Załącznik nr 1 do Umowy), jak niżej.

1) pkt 4.9 OPZ otrzymuje brzmienie:
„4.9 list zagraniczny zwykły, doręczany na terenie Europy – maksymalnie 7 dni od 
dnia nadania,”;

2) pkt 4.19 OPZ otrzymuje brzmienie:
„4.19 paczka zagraniczna zwykła, doręczana na terenie Europy – maksymalnie 14 dni 
od dnia nadania,”;

3) pkt 4.20 OPZ otrzymuje brzmienie:
„4.20 paczka zagraniczna najszybszej kategorii, doręczana na terenie Europy – 
maksymalnie 10 dni od dnia nadania,”;

4) pkt 4.21 OPZ otrzymuje brzmienie:
„4.21. paczka zagraniczna z zadeklarowaną wartością zwykła, doręczana na terenie 
Europy – maksymalnie 14 dni od dnia nadania,”;

5) pkt 4.22 OPZ otrzymuje brzmienie:
„4.22 paczka zagraniczna z zadeklarowaną wartością najszybszej kategorii, 
doręczana na terenie Europy – maksymalnie 10 dni od dnia nadania.”.

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

ROBERT NOWAK
ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
INFORMATYCZNEGO

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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