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Warszawa 23.07.2013r 

Urząd Transportu Kolejowego 

00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

Informacja o złożonych zapytaniach  

dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu  

na świadczenie usług pocztowych 

oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego 

 

Znak postępowania: BAF‐2311‐500/2013 

 

Do dnia 23.07.2013r w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące pytania i udzielił następujących 

odpowiedzi: 

 

1. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 1 lit a: Proponowany zapis: a. przyjmowanie, przemieszczanie i dorę‐

czanie przesyłek listowych nie rejestrowanych   i rejestrowanych, ekonomicznych i priorytetowych, paczek 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usług dodatkowych, zwrotne potwierdzenie odbioru, oraz 

odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych w Umowie przez Zamawiającego. 

a. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż zapisy pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

wraz z innymi zapisami w dalszej części tak OPZ, jak i umowy oraz SIWZ ‐ dostatecznie określają i 

precyzują przedmiot zamówienia, na jaki składają się wszelkie, określone w w/w. pytaniu wymagane 

funkcjonalności zamówienia, stąd zapis pkt. 1 OPZ nie ulega zmianie. Dodatkowo ‐ zamieszczenie 

określenia „przesyłka listowna ekonomiczna” wprost wskazuje na konkretnego wykonawcę i naru‐

sza zasady obiektywnego opisu przedmiotu zamówienia, co narusza uczciwą konkurencję w poste‐

powaniu. 

 

2. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 1 lit e i f: Wykonawca informuje, że terminy doręczeń przesyłek listo‐

wych i paczek pocztowych zostały określone w przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo pocztowe oraz 

w Regulaminie świadczenia usług pocztowych. Przesyłki listowe i paczki najszybszej kategorii (priorytet) są 

doręczane w deklarowanym terminie D+1 (graniczna godzina nadania nie później niż 15.00), przesyłki listowe 

i paczki pocztowe nie będące przesyłkami najszybszej kategorii (ekonomiczne) w deklarowanym terminie 

D+3.  Przesyłki pocztowe w obrocie zagranicznym przemieszczane i doręczane na zasadach określonych w 

przepisach międzynarodowych, można nadawać jako priorytetowe lub ekonomiczne. Mając powyższe na 

uwadze Wykonawca prosi o zmianę zapisów pkt 1 lit e i f i ich dostosowanie do obowiązujących przepisów 

Prawa pocztowego.. 

a. Odpowiedź: Zamawiający nie widzi uzasadnienia do zmian w/w. punktu, w szczególności, iż przed‐

stawiane argumenty przez wykonawcę całkowicie konsumują się w zapisach pkt 1 lit e i f OPZ do 

SIWZ. Gwoli ścisłości Zamawiający przypomina, iż zgodnie z obowiązującym prawem pocztowym, 

terminy w obrocie krajowym wyglądają odmiennie, niż podnoszone przez wykonawcę, tj.: 

Rodzaj przesyłek 
Czas przebiegu przesyłek 

pocztowych 

Wskaźnik czasu przebiegu przesy‐

łek pocztowych*) 

1  2  3 

Przesyłki listowe najszybszej kategorii 

   

D+1  82% 

D+2  90% 

D+3  94% 

Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listo‐

wymi najszybszej kategorii 

  

D+3  85% 

D+5  97% 



 

 
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie 

Świadczenie usług pocztowych 
nr postępowania: BAF‐2311‐500/2013 

Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2 
 

Paczki pocztowe najszybszej kategorii  D+1  80% 

Paczki pocztowe niebędące paczkami poczto‐

wymi najszybszej kategorii 
D+3  90% 

 

3. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 2: Zgodnie z art.178 ustawy Prawo pocztowe Poczta Polska S.A. pełni 

obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Wykonawca prosi o 

zmianę zapisu pkt 2. Proponowany zapis: 2. Usługi pocztowe świadczone będą od dnia .….08.2013 do dnia 

31.12.2015 roku.  

a. Odpowiedź: Fakt, iż wykonawca Poczta Polska SA pełni obowiązki operatora wyznaczonego (art. 178 

ustawy Prawo Pocztowe) do dnia 31.12.2015r nie ma związku z postępowaniem, chyba że Poczta Pol‐

ska S.A. ma zamiar zlikwidować swoją firmę z dniem 01.01.2016r, na co pytający wykonawca nie dał 

przekonywujących argumentów. Poza tym, fakt nie posiadania statusy operatora wyznaczonego nie 

wpływa logicznie na możliwość lub niemożliwość świadczenia usług pocztowych w ramach zakre‐

ślonych w niniejszym postepowaniu w okresie po 31.12.2015r. Stąd stosowne zapisy OPZ do SIWZ nie 

ulegają zmianie. 

 

4. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt pkt  4: Wykonawca prosi o wykreślenie pkt 4. Rodzaje przesyłek któ‐

rych dotyczy umowa zostały określone w pkt 1, oraz w pkt 13 i Formularzu Ofertowym w załączniku nr.3 

a. Odpowiedź: Fakt, iż określenie rodzaju przesyłek (jakie będą przedmiotem usługi) został opisany w 

innych częściach SIWZ nie jest logiczną podstawą do wykreślenia tego zapisu, szczególnie iż jest on 

zgodny z zapisami innych części SIWZ, a pytający wykonawca nie przedstawił przekonywujący argu‐

mentów za wykreśleniem tego zapisu. 

 

5. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 5: Przedmiot zamówienia zostanie wyceniony przez Wykonawcę na 

podstawie opisu zawartego w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) zaproponowanym przez Zamawiają‐

cego. Kryterium oceny oferty Wykonawcy jest zaproponowana przez niego cena brutto za realizację usług 

pocztowych w rozbiciu na rodzaje, gabaryty, masę i ilości. Nie ma więc możliwości realizacji współpracy z 

Zamawiającym bez wyceny przedmiotu jego zamówienia w formularzu cenowym. Wykonawca prosi o wykre‐

ślenie zapisu: ” ….. lub objęte przedmiotem zamówienia, a nie wycenione w formularzu cenowym w ofercie 

Wykonawcy…”. 

a. Odpowiedź: Usługi objęte przedmiotem zamówienia, a nie wycenione w formularzu ofertowym, to 

usługi pocztowe w obrocie zagranicznym. Usługi te, będące częścią przedmiotu zamówienia w ni‐

niejszym postępowaniu, jako stanowiące nie więcej, niż 1% przedmiotu zamówienia, oczywiście, że 

podlegają zapłacie, tyle, że na podstawie warunków cenowych, określonych przez Wykonawcę w za‐

łączonym do oferty cenniku usług. Stąd stosowne zapisy OPZ do SIWZ nie ulegają zmianie. 

 

6. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 6: Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie ile razy w tygodniu re‐

alizowana będzie usługa odbioru przesyłek pocztowych z lokalizacji wskazanych w pkt 8 załącznika nr 1. Wy‐

konawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy we wszystkich wskazanych lokalizacjach odbiór prze‐

syłek musi być realizowany w godz.14.00‐15.00? 

a. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż przez określenie: „co najmniej raz dziennie w dni robocze, od 

poniedziałku do piątku” rozumie wymaganie, aby realizacja w/w. odbywała się nie rzadziej, niż raz 

dziennie w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku. Jednocześnie zmienia zapisy SIWZ (OPZ) 

w tym zakresie, iż pkt 6 OPZ do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyjmuje 

treść:  

„6. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpowiednio z lokalizacji wskazanych w pkt. 8 co najmniej raz 

dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, przesyłki i paczki pocztowe Zama‐
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wiającego. Precyzyjne godzin realizacji tegoż, zostaną ustalone w porozumieniu z Wykonawcą, po zawarciu sto‐

sownej umowy.” 

 

7. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 8: Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie liczby lokalizacji/miejsc 

skąd będą odbierane przesyłki Zamawiającego. Opłata za usługę odbioru przesyłek z siedziby Klienta jest 

opłatą uzależnioną od częstotliwości odbioru w tygodniu i jest rozliczana miesięcznie. Tak więc oferta ceno‐

wa Zamawiającego musi uwzględniać wszystkie lokalizacje których będzie dotyczyć umowa. 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie OPZ, i tak, pkt 

8 OPZ do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyjmuje treść: 

„8. Przesyłki  i paczki pocztowe będą nadawane  i odbierane przez Zamawiającego, na zasadach określonych w 

SIWZ w następujących  lokalizacjach (lokalizacje z których będzie odbierana  i nadawana poczta mogą ulec zmia‐

nie): 

a. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa  

b. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Hoża 86, 00‐682 Warszawa  

c. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20‐022 Lublin 

d. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31‐516 Kraków  

e. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Przemysłowa 10, 40‐020 Katowice 

f. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2‐4, 80‐958 Gdańsk 

g. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50‐950 Wrocław 

h. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61‐875 Poznań”. 

 

8. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt.10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 10. Propono‐

wany zapis: „10. Usługi pocztowe opłacane będą w formie opłaty z dołu.” 

a. Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż określenie „za pomocą” uważa za równoznaczne z określe‐

niem „w formie”, stąd podnoszony zapis nie ulega zmianie. 

 

9. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 9: Wykonawca prosi o uzupełnienie treści pkt 9. Proponowany zapis: 

„9. Nadawanie przesyłek lub paczek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w 

dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego po potwierdzeniu co do zgodności z wpisami w do‐

kumentach nadawczych przesyłek przekazanych do nadania. Za moment nadania przesyłki uważa się chwilę 

przyjęcia przez Wykonawcę przesyłki do przemieszczenia i doręczenia, a w przypadku przesyłek rejestrowa‐

nych chwilę wydania Zamawiającemu dowodu nadania przesyłki przez Wykonawcę. Odbiór przesyłek prze‐

znaczonych do wyekspediowania z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego będzie każdorazowo po‐

twierdzany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisem i datą na formularzu odbioru prze‐

syłek (zgodnie ze wzorem ustalonym z Wykonawcą).” 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie OPZ, i tak, pkt 

9 OPZ do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyjmuje treść: 

„9. Nadawanie przesyłek lub paczek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu 

ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego po potwierdzeniu co do zgodności z wpisami w dokumentach 

nadawczych przesyłek przekazanych do nadania. Za moment nadania przesyłki uważa się chwilę przyjęcia przez 

Wykonawcę przesyłki do przemieszczenia i doręczenia, a w przypadku przesyłek rejestrowanych chwilę wydania 

Zamawiającemu dowodu nadania przesyłki przez Wykonawcę. Odbiór przesyłek przeznaczonych do wyekspe‐

diowania z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego będzie każdorazowo potwierdzany przez upoważnione‐

go przedstawiciela Wykonawcy podpisem i datą na formularzu odbioru przesyłek (zgodnie ze wzorem ustalonym 

z Wykonawcą).” 

 

10. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt.12: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 12. Propono‐
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wana treść pkt 12: „12. 1 Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wystawienia przez Wyko‐

nawcę  faktury VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwro‐

tu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i 

usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 68, poz.360, z 

pożn.zm.) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do 

wysłania faktury najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wystawienia, przesyłką poleconą prioryte‐

tową. 2. Faktury VAT będą wystawiane i doręczane oddzielnie dla każdej lokalizacji wskazanej w umowie. 3. 

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie OPZ, i tak, pkt 

12 OPZ do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyjmuje treść: 

„12. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 68, poz.360, z pożn.zm.) przelewem na rachu‐

nek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku zmiany w/w. rozporządzenia, lub uchylenia go i zastą‐

pienia innym, obowiązują zasady przepisów obowiązujących w momencie wystawienia faktury. Wykonawca jest 

zobowiązany do wysłania faktury najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wystawienia, przesyłką poleco‐

ną priorytetową. Faktury VAT będą wystawiane i doręczane oddzielnie dla każdej lokalizacji wskazanej w umo‐

wie. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

 

11. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 13. Propono‐

wana treść: „13. Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych przesyłek z podziałem na ich rodzaje w sto‐

sunku do określonych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3) może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż war‐

tość tych przesyłek nie przekroczy wartości przedmiotu umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia.” 

a. Odpowiedź: Zamawiający uważa, iż zapisy podnoszone przez wykonawcę mają taką samą wartość 

logiczną, jak zapisy pkt 13. SIWZ, stąd nie ulegają one zmianie. 

 

12. Pytanie: Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych: 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 13: 1. Usługa odbiór przesyłek z lokalizacji Zamawiającego nie została 

uwzględniona do wyceny w Formularzu ofertowym.  Brak tej usługi do wyceny uniemożliwia Wykonawcy 

przedstawienie ceny realizacji tej usługi oraz właściwe przygotowanie ceny oferty Wykonawcy. 2. Przedmio‐

tem zamówienia (pkt 1) jest świadczenie usług pocztowych także w obrocie zagranicznym. Zamawiający w 

Formularzu Ofertowym nie przedstawił ilości, kategorii, gabarytów, wagi przesyłek zagranicznych. Brak tych 

informacji uniemożliwia Wykonawcy przedstawienie właściwej ceny oferty Wykonawcy. 

a. Odpowiedź: 1. Odbiór przesyłek z lokalizacji Zamawiającego zawiera się przedmiocie zamówienia w 

niniejszym postępowaniu, a wynagrodzenie za w/w. będzie realizowane zgodnie z cennikiem załą‐

czonym przez wykonawcę do oferty.  2. Zamawiający określa, iż realizacja usług pocztowych w obro‐

cie zagranicznym nie powinien przekroczyć 1% całej wartości niniejszego zamówienia, jednakże nie 

jest w stanie precyzyjnie podać ilości, kategorii, gabarytów i wagi przesyłek zagranicznych w pełnym 

okresie obowiązywania umowy, gdyż w/w., jako zdarzenia przyszłe, nieprzewidywalne i niezależne 

od Zamawiającego, nie mogą zostać sprecyzowane tak szczegółowo z dochowaniem należytej sta‐

ranności. 

 

13. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 1 pkt 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 1 pkt 1. Propo‐

nowana treść: „§1 pkt 1. 1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2 Usta‐

wy z dn. 23.11.2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. nr 1529) w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, ich ewentualnych 

zwrotów oraz odbiór przesyłek na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego odpowiednio do lokalizacji 

wskazanych w załączniku 1 do SIWZ. 2. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem umowy rozumie się: 
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  przesyłki listowe nie rejestrowane krajowe i zagraniczne, przesyłki listowe rejestrowane nadane i do‐

ręczone za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru, krajowe lub zagraniczne, paczki pocztowe krajowe 

i zagraniczne – przesyłki rejestrowane. 3. Usługi będą realizowane w placówkach pocztowych zgodnie z za‐

łącznikiem ….. do umowy. 4. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłkach w miejscu przeznaczonym na 

znak opłaty napis (nadruk, znak pieczęci ) o treści ustalonej z Wykonawcą.” 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak, §1 ust. 1 wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) 

przyjmuje treść: 

„§1 ust. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 23.11.2012 

roku Prawo pocztowe (Dz.U. nr 1529) w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemiesz‐

czania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów oraz odbiór przesyłek 

na potrzeby Urzędu Transportu Kolejowego odpowiednio do oraz z lokalizacji wskazanych w załączniku 1 do 

SIWZ. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem umowy rozumie się: przesyłki listowe nie rejestrowane kra‐

jowe i zagraniczne, przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczone za pokwitowaniem lub potwierdzeniem 

odbioru, krajowe lub zagraniczne, paczki pocztowe krajowe i zagraniczne – przesyłki rejestrowane. Zamawiający 

będzie umieszczał na przesyłkach w miejscu przeznaczonym na znak opłaty napis (nadruk, znak pieczęci ) o treści 

ustalonej z Wykonawcą” 

 

14. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę treści § 1 pkt 3. Proponowany 

zapis §1 pkt 3: „§1 pkt 3. Usługi pocztowe, o których mowa w § 1 pkt 1 będą realizowane zgodnie z niniejszą 

umową oraz odpowiednio z uwzględnieniem następujących przepisów prawa: ustawy z dnia 23 listopada 

2012 roku –Prawo pocztowe (Dz.U.z 2012 poz.1529); międzynarodowych przepisów pocztowych: ratyfikowa‐

nej umowy międzynarodowej z dnia 8 listopada 2007 roku (Dz.U. z 2007, nr.206, poz.1494), Regulamin Poczty 

Listowej (Dz.U. z 2007 roku nr.108, poz.744), Regulaminu dotyczącego paczek pocztowych (Dz.U. z 2007 ro‐

ku, nr.108, poz.745) w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym; innych aktów prawnych zwią‐

zanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy, wydanych na podstawie ustawy i rozporządzenia, 

oraz w Regulaminach wewnętrznych wykonawcy w zakresie, w jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z 

niniejszą umową.” 

a. Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, iż w/w. zapisy pytania/propozycji wykonawcy, oraz zapisy §1 

pkt 3 wzoru umowy do SIWZ – uważa za równoznaczne, stąd zapis ten nie ulega zmianie. 

 

15. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 1 pkt.4: Czy Zamawiający może określić w procentach przewidywana 

zmianę wielkości przedmiotu umowy/ilości realizowanych przesyłek ? 

a. Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić w procentach przewidywaną zmianę wielkości 

przedmiotu umowy/ilości realizowanych przesyłek, gdyż w/w., jako zdarzenia przyszłe, nieprzewi‐

dywalne i niezależne od Zamawiającego, nie mogą zostać sprecyzowane tak szczegółowo z docho‐

waniem należytej staranności 

 

16. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 1 pkt  5: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 1 pkt 5. Propo‐

nowany zapis § 1 pkt 5.: „§1. pkt 5.1. Umowa obowiązuje od dnia ……08.2013 roku do dnia 31.12.2015 roku. 2. 

Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku zapłaty wynagrodzenia do kwoty, o której mowa w 

§ 3 pkt 1 niniejszej umowy. Obowiązek kontroli tej kwoty leży po stronie Zamawiającego.” 

a. Odpowiedź: Zamawiający odnosił się już do kwestii terminu trwania umowy (patrz odpowiedź na py‐

tanie nr 3. Jednakże, na podstawie ostatniej części w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w 

zakresie wzoru umowy, i tak, §1 ust. 5 wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ 

tego dotyczące) przyjmuje treść 

„5. Umowa obowiązuje od dnia 02.08.2013 r. do dnia 01.08.2016 r, chyba że wcześniej suma wynagrodzenia brut‐

to za wszystkie usługi zrealizowane od chwili podpisania umowy przekroczy kwotę określoną w §3 ust1 – umowa 

wówczas wygasa. Obowiązek kontroli tej kwoty leży po stronie Zamawiającego”. 
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17. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 1 pkt. 7: Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem: inne 

nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w umowie,  wprost proporcjonalne obniżenie 

wielkości wynagrodzenia Wykonawcy. 

a. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zapisy §1 ust. 7 jasno wskazują, iż pod pojęciem „innych nie‐

prawidłowości”, rozumie się nieprawidłowości inne, niż określone w §1 pkt 6 wzoru umowy. Nato‐

miast określenie „wprost proporcjonalne obniżenie wielkości wynagrodzenia Wykonawcy” wskazu‐

je, iż w przypadku wystąpienia takowych, wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do 

oszacowanej szkody, wynikającej z owych innych nieprawidłowości. 

 

18. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 2 pkt 4 f:   Czy Zamawiający może określić warunki rozwiązania 

umowy w przypadku stwierdzenia  ….. omijania przez Wykonawcę.... Np. rozwiązanie umowy bez okresu 

wypowiedzenia, rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jaki okres wypowiedzenia 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak, §2 ust 2 pkt 4 lit f) wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego doty‐

czące) przyjmuje treść: 

„f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, i braku za‐

przestania powyższego na żądanie Zamawiającego.” 

 

19. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 2 pkt 4: Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem : „Wy‐

konawca obejmuje gwarancją zamawiane niniejszą umową świadczenie usług pocztowych.” Komentarz Wy‐

konawcy: Prawo pocztowe w rozdziale 8 określa odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowa‐

nie reklamacyjne, w przepisach brak określenia „objęcie gwarancją „świadczonej usługi pocztowej. 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ poprzez wykreślenie §2 

ust. 4 wzoru umowy. Podnoszone przez wykonawcę argumenty, iż stosowne przepisy prawne okre‐

ślają zasady odpowiedzialności operatora, Zamawiający przyjmuje jako przekonywujące. 

 

20. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 3 pkt. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 3 pkt 1. Pro‐

ponowany zapis § 3 pkt1: „§3.pkt1. Całkowite wynagrodzenie wynikać będzie z rzeczywistej ilości nadanych 

oraz zwróconych przesyłek z powodu braku możliwości ich doręczenia, pomnożonych przez ceny jednost‐

kowe brutto i kosztów odbiorów przesyłek z lokalizacji skazanych w Umowie. Strony Umowy wynagrodzenie 

określają na kwotę …..  złotych brutto (słowie …..).” 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak, §3 ust 1 wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyj‐

muje treść: 

„1. Całkowite wynagrodzenie, za terminowe i rzetelne wykonywanie usług określonych w niniejszej umowie, wy‐

nikać będzie z rzeczywistej ilości nadanych oraz zwróconych przesyłek z powodu braku możliwości ich doręcze‐

nia, pomnożonych przez ceny jednostkowe brutto i kosztów odbiorów przesyłek z lokalizacji skazanych w Umo‐

wie. Strony Umowy ustalają, iż maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określają na kwotę …..  złotych brutto 

(słowie …..).” 

 

21. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 3 pkt2: Uwaga jak w pkt 8 pisma 

a. Odpowiedź: Jak w odpowiedzi do pytania nr 8. 

 

22. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 3 pkt  3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 3 pkt3. Propo‐

nowany zapis §3 pkt3.: „§3.pkt.3. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych (nie wy‐

cenionych) w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy podstawa rozliczeń będą ceny z 

aktualnego cennika usług Wykonawcy, który będzie stanowił załącznik …. do umowy. Na Wykonawcy spo‐

czywa każdorazowo obowiązek dostarczania Zamawiającemu aktualnego Cennika.” 
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a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak, §3 ust 3 wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) 

przyjmuje treść: 

„3. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych (nie wycenionych) w Formularzu Oferto‐

wym (np. w obrocie zagranicznym) stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, podstawą rozliczeń będą ceny z aktu‐

alnego cennika usług Wykonawcy, który jako fragment oferty wykonawcy, będzie stanowił załącznik nr 1 do 

umowy. Na Wykonawcy spoczywa każdorazowo obowiązek dostarczania Zamawiającemu aktualnego Cennika”. 

 

23. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 3 pkt 4: Czy Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę zapisu § 3 pkt 4. Pro‐

ponowany zapis § 3 pkt 4.: „§ 3 pkt.4 Podstawą obliczenia należnego wynagrodzenia będzie suma opłat za 

przesyłki faktycznie nadane i zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczenio‐

wym, potwierdzona co do ich liczby, i wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych, kosztów 

odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych w załączniku do Umowy, przy czym obowiązywać będą ceny jed‐

nostkowe podane w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Umowy).Cena oferty w Formularzu Oferto‐

wym zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowa realizacja umowy.” 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak, §3 ust 4 wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) 

przyjmuje treść: 

„4. Podstawą obliczenia należnego wynagrodzenia będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane i zwrócone z 

powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ich liczby, i wagi na 

podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych, kosztów odbioru przesyłek z lokalizacji wskazanych w za‐

łączniku do Umowy, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w Formularzu Ofertowym oraz – w 

zakresie nie określonym w owym formularzu – ceny określone w Cenniku usług (wszystko to załącznik nr 1 do 

Umowy). Ceny poszczególnych usług, składających się na przedmiot zamówienia, określone w Formularzu Ofer‐

towym oraz – w zakresie nie określonym w owym formularzu – ceny określone w Cenniku usług, zawierają 

wszystkie koszty związane z prawidłową realizacja umowy.” 

 

24. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 3 pkt 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 3 pkt 5. Propo‐

nowany zapis§3 pkt 5.: „§3 pkt 5 (wg nowej numeracji) 1.Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od 

dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 

marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich prze‐

chowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towa‐

rów i usług (Dz.U.nr 68, poz.360, z pożn.zm.) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do wysłania faktury najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wystawie‐

nia, przesyłką poleconą priorytetową. 2. Faktury VAT będą wystawiane i doręczane oddzielnie dla każdej loka‐

lizacji wskazanej w umowie. 3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonaw‐

cy.” 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak: wykreśla się zapisy §3 ust 6 oraz ust 7, a §3 ust 5 wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne 

fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyjmuje treść: 

„5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę  faktury VAT zgod‐

nie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym po‐

datnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja za‐

stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 68, poz.360, z pożn.zm.) przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku zmiany w/w. rozporządzenia, lub uchylenia go i zastąpienia 

innym, obowiązują zasady przepisów obowiązujących w momencie wystawienia faktury. Wykonawca jest zobo‐

wiązany do wysłania faktury najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wystawienia, przesyłką poleconą 

priorytetową. Faktury VAT będą wystawiane i doręczane oddzielnie dla każdej lokalizacji wskazanej w umowie. 

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 
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25. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 3 pkt 6 i 7: Zapis § 3 pkt  6 i 7został uwzględniony w pkt 4  uwaga nr 24. 

Wykonawca proponuje usunąć zapis § 3 pkt 6 i 7 

a. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 24. 

 

26. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie nowego zapisu w § 3  w miejsce 

pkt 6 i 7 o następującej treści: „§3 pkt 6 (wg nowej numeracji) 1. Za nieterminowe regulowanie należności 

Wykonawca będzie naliczać odsetki ustawowe. Odsetki ustawowe za nie zapłacone w terminach faktury VAT 

będą płacone przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej. 2. W przypadku zalegania z płatnościami 

przez okres dłuższy niż 21 dni od wskazanego terminu zapłaty, usługi począwszy od następnego okresu rozli‐

czeniowego będą realizowane z zastosowaniem formy płatności z góry, na ogólnie obowiązujących zasa‐

dach. Powrót do formy płatności z dołu nastąpi po uregulowaniu zaległych należności wraz z ustawowymi 

odsetkami, od następnego okresu rozliczeniowego.” 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak, dodaje się §5 ust 5 wzoru umowy do SIWZ o następującej treści: 

„5. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe. Odsetki usta‐

wowe za nie zapłacone w terminach faktury VAT będą płacone przez Zamawiającego w przypadku stosownego 

wezwania od Wykonawcy na podstawie noty odsetkowej. W przypadku zalegania z płatnościami przez okres 

dłuższy niż 21 dni od wskazanego terminu zapłaty, usługi począwszy od następnego okresu rozliczeniowego mo‐

gą być realizowane przez Wykonawcę z zastosowaniem formy płatności z góry, na ogólnie obowiązujących zasa‐

dach. W takim przypadku, powrót do formy płatności z dołu nastąpi po uregulowaniu zaległych należności wraz z 

ustawowymi odsetkami, od następnego okresu rozliczeniowego” 

 

27. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 3 pkt 8: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu wypowiedzenia 

umowy. Proponowany zapis § 3 pkt 8 : „§ 3 pkt 8. Brak zgody drugiej strony na złożony ……. Uprawnia wnio‐

skującego do wypowiedzenia umowy z okresem wypowiedzenia 1 miesiąca ….. dalej tekst bez zmian.” 

a. Odpowiedź: Zamawiający nie może skrócić okresu wypowiedzenia, gdyż 3 miesiące to minimalny 

okres, w którym z należytą starannością można przygotować i przeprowadzić kolejne zamówienie 

publiczne w przypadku zastosowania instytucji, określonej w §3 ust 8 wzoru umowy do SIWZ. 

 

28. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa:     § 4 pkt 1 i 2: Czy zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu w pkt 1 i 2 

(w tym – w okresie gwarancyjnym). Określenie to jest nie zrozumiałe i nie znajduje uzasadnienia w obowiązu‐

jącym Prawie pocztowym. 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak, §4 wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyjmuje 

treść: 

„1. . ………………. jest osobą ze strony Zamawiającego odpowiedzialną za realizacje niniejszej umowy, w tym 

upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej ob‐

owiązywania. Dane teleadresowe: telefon stacjonarny: ……………. telefon komórkowy: ……………., poczta 

mailowa: ………………….@utk.gov.pl; 

2. ……………………..……….…………… jest osobą ze strony Wykonawcy upoważnioną do kontaktów z Za‐

mawiającym, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania. Dane teleadre‐

sowe: telefon stacjonarny: …………………….………………, telefon komórkowy: …………………………….., 

poczta mailowa: ……………………………..………………….” 

 

29. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 5 pkt 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od 20% kary 

umownej. 

a. Odpowiedź: : Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umo‐

wy, i tak, §5 ust 1 wzoru umowy do SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyj‐

muje treść 
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„1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wyko‐

nawcy zapłaty kary umownej w wysokości 15% maksymalnego wynagrodzenia, określonego w §3 ust 1 niniejszej 

umowy”. 

 

30. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa:§ 5 pkt 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu § 5 pkt 2. Uza‐

sadnienie: Odpowiedzialność operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocz‐

towych została określona w Rozdziale 8 Ustawy Prawo pocztowe. 

a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ poprzez wykreślenie §5 

ust. 2 wzoru umowy. Podnoszone przez wykonawcę argumenty, iż stosowne przepisy prawne okre‐

ślają zasady odpowiedzialności operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocz‐

towych, Zamawiający przyjmuje jako przekonywujące. 

 

31. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: § 6 pkt 2: Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem użytym 

w § 6 pkt 2, realizacja poszczególnych zleceń szczegółowych ? zmiana przedmiotu umowy. Uzasadnienie Wy‐

konawcy: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, tego 

dotyczy oferta cenowa Wykonawcy i stosowne dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające 

uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności pocztowej. 

a. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy §6 ust 2 dotyczą możliwości zmiany umowy, na którą 

obie strony umowy muszą wyrazić zgodę. Brak zgody wykonawcy co do zmiany umowy w zakresie 

określonym w §6 ust 2, będą skutkować brakiem zmian do umowy. Jednakże, na podstawie w/w. py‐

tania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wzoru umowy, i tak, §6 ust. 2 wzoru umowy do 

SIWZ (oraz wszelkie inne fragmenty SIWZ tego dotyczące) przyjmuje treść: 

„2. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postano‐

wień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania przedmiotu 

umowy, zasad wypłaty wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu rozliczania, lokalizacji, regulaminu i 

cennika świadczenia usług pocztowych ‐ o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków: 

a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej 

b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę lub/oraz Zamawia‐

jącego okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy. 

c) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku prze‐

sunięcia źródeł finansowania zamówienia. 

d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub 

wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub od‐

stępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 

e) zmiana ustawowej stawki podatku VAT lub innych obiektywnych obciążeń podatkowych” 

 

32. Pytanie: II. Załącznik nr 2 Umowa: §6 pkt 4. Czy Zamawiający może wyjaśnić, jakie kryteria będą uwzględnia‐

nie przy ….uwzględnianiu wpływu jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na do‐

tychczasowy kształt zobowiązania umownego”? 

a. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż będą to kryteria wpływające na wysokość wynagrodzenia za 

rzeczywiście zrealizowaną usługę, określoną w przedmiotowej umowie. 

 

33. Pytanie: Załącznik nr 3  Formularz ofertowy: 1. Uwagi jak w pkt 13 pisma. 

a. Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 12. Zamawiający zwraca uwagę iż Wykonawca nie zadał py‐

tania nr 11, stąd stosowna numeracja pytań i odpowiedzi w niniejszym piśmie uległa zmianie. 

 

34. Pytanie: Załącznik nr 3  Formularz ofertowy: Czy Zamawiający może wyjaśnić jak należy rozumieć akceptację 

przez Wykonawcę „zasad  Gwarancji”? 
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a. Odpowiedź: Na podstawie w/w. pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ poprzez zmianę zapisów 

załącznika nr 3 – Formularza Ofertowego, poprzez zastąpienie zapisu: „Akceptujemy: Terminy i za‐

sady płatności oraz zasady gwarancji, określone w SIWZ”, zapisem: „Akceptujemy: Terminy i zasady 

płatności oraz zasady odpowiedzialności i reklamacji, określone w SIWZ”. 

 

35. Pytanie: Załącznik nr 3  Formularz ofertowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru Umowy 

Wykonawcy z zastrzeżeniem, że będą w niej ujęte zapisy zawarte w SIWZ i nie będą do niej wprowadzone in‐

ne zapisy nie uzgodnione z Zamawiającym 

a. Odpowiedź: Nie. 

 

36. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert? 

a. Odpowiedź: Patrz niżej. 

 

Powyższe informacje zmieniają treści SIWZ stąd termin złożenia i otwarcia ofert w takim wypadku ‐ ulega zmianie, z 

dnia 24.07.2013 na dzień 26.07.2013r. 

Miejsce oraz godzina złożenia ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 


