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 Warszawa, dnia 01 grudnia 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.251.32.2016.3.MG

Informacja o złożonych zapytaniach
dotyczących zapisów Ogłoszenia o Zamówieniu na Usługi Społeczne w postępowaniu

na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora 
pocztowego, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek 
pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu przepisów ustawy 

z 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016, poz. 1113 z późn. zm.), oraz usługi 
odbioru przesyłek na rzecz Skarbu Państwa – Urzędu Transportu Kolejowego oraz 

udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach / wyjaśnieniach.
nr postępowania: BAF-251-827/2016

Do 29 listopada 2016 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące 
pytania od Wykonawców:
1. Zamawiający zamieścił kalkulację oferty. Wykonawca informuje, że zamieszczone 

informacje są niewystarczające do przedstawienia stosownej kalkulacji. Wykonawca 
wskazuje, że Zamawiający nie podał przedziałów wagowych dla poszczególnych 
kategorii przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. Ponadto Zamawiający nie 
wskazał jakiego rodzaju przesyłki dotyczą formularza ze względu na wymiary 
gabaryt A czy gabaryt B dla przesyłek w obrocie krajowym. Brak doprecyzowania 
ze strony Zamawiającego powyższych informacji uniemożliwi Wykonawcy 
przygotowanie i realne oszacowanie kosztów oferty ponieważ w przypadku braku 
informacji Wykonawca zastosuje obliczenia według cen dla najwyższych przedziałów 
wagowych i stref przesyłek co zawyży koszt przygotowanej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił Załącznik nr 2 w celu ułatwienia kalkulacji 
kosztów zamówienia. Zamawiający dokonał uszczegółowienia danych w formularzu 
zamówienia poprzez określenie rodzajów przesyłek w zależności od rozmiarów i wagi 
przesyłki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pod tabelą zawierającą rodzaje 
przesyłek (Szacunkowe ilości i koszty powszechnych usług pocztowych w ramach 
postępowania, w odnośniku [1]) Zamawiający pierwotnie zamieścił informację, że 
jeśli cena danej przesyłki uzależniona jest od parametrów przesyłki (np. wagi), przy 
szacunkowym wyliczeniu kosztów należy wziąć pod uwagę cenę uśrednioną. 

Określając rodzaje przesyłek, Zamawiający przyjął następujące założenia: 

1) W przypadku przesyłek listowych krajowych:
Gabaryt A to przesyłki o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm;
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, 
długość 325 mm, szerokość 230 mm.
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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 wynosi 900 mm, przy czym 
największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

W przypadku przesyłek listowych zagranicznych:
Przesyłka o rozmiarze minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być 
mniejsze niż 90x140 mm.
Przesyłka o rozmiarze maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 
wynosi 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może 
przekroczyć 600 mm.

2) W przypadku paczek pocztowych:
Gabaryt A to paczki o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 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, szerokość 
500 mm, wysokość 300 mm;
Maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym 
kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie 
może przekroczyć 1500 mm.

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie krajów przeznaczenia lub stref 
do jakich będą kierowane przesyłki zagraniczne? W zakresie przesyłek zagranicznych 
dane określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do ogłoszenia nie są 
wystarczające do sporządzenia oferty i właściwego wyliczenia ceny oferty. 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przesyłek zagranicznych 
ze wskazaniem właściwej strefy w zależności od miejsca doręczenia. Jednocześnie 
Wykonawca informuje, że dla przesyłek zagranicznych posiada następujące 
kategoryzacje:

1) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne
a. kraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem )

b. kraje pozaeuropejskie

2) przesyłki listowe nierejestrowane i rejestrowane 

priorytetowe Strefa A - Europa (łącznie z 

Cyprem, cała Rosją i Izraelem)

Strefa B - Ameryka Północna, Afryka

Strefa C - Ameryka Południowa, 
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Środkowa i Azja Strefa O – Australia  

i Oceania

3) paczki zagraniczne ekonomiczne
a. kraje europejskie - Strefa 1O, 11, 12 lub 13

b. kraje pozaeuropejskie - Strefa 20, 30 lub 40
4) paczki zagraniczne priorytetowe

a. kraje europejskie - Strefa A1, A2, A3; A4 lub AS
b. kraje pozaeuropejskie - Strefa B, C lub O

(szczegółowe informacje o przynależności krajów i terytoriów do w/w stref dostępne 
są na stronie www.poczta-polska.pl).

Wobec powyższego Wykonawca prosi o wskazanie w załączniku nr 2 do ogłoszenia 

w części dotyczącej szacunkowej ilości i kosztów powszechnych usług pocztowych 

w ramach postępowania strefy doręczenia dla każdej z pozycji dotyczącej obrotu 

zagranicznego oraz przedziałów wagowych .

Odpowiedź: W Załączniku nr 2 pod tabelą zawierającą rodzaje przesyłek (Szacunkowe 

ilości i koszty powszechnych usług pocztowych w ramach postępowania, w odnośniku 

[1]) Zamawiający zamieścił informację, że w przypadku przesyłek zagranicznych zakłada 

się, że przesyłki te będą nadawane do krajów Europy. Doprecyzowując, Zamawiający 

określa, że w przypadku przesyłek listowych nierejestrowanych ekonomicznych oraz 

przesyłek listowych nierejestrowanych i rejestrowanych priorytetowych, jak również 

paczek pocztowych zagranicznych ekonomicznych i priorytetowych – krajami (strefą) 

ich przeznaczenia będą kraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem).

3. W Załączniku nr 3 do ogłoszenia - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający nie wskazał na jakie zapisy 

z ogłoszenia i istotnych postanowień umowy ma się powołać Wykonawca. W związku 

powyższym Wykonawca prosi o doprecyzowanie w oświadczeniu zapisu dotyczącego 

treści oświadczenia: „Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w ....." Wykonawca zwraca się także z prośbą 

o wyjaśnienie na jaki „dokument i jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu" ma się powołać?

Odpowiedź: Zamawiający w „Ogłoszeniu o Zamówienie na Usługi Społeczne” określił 

warunki udziału w postępowaniu w Rozdziale VI pkt 1. Niniejszą jednostkę redakcyjną 

należy wpisać w celowo pozostawione przez Zamawiającego miejsce w oświadczeniu 

http://www/
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Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W Załączniku nr 4 do ogłoszenia - wykaz warunków dotyczących spełnienie 

warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia - Zamawiający w tabeli wymaga 

podania informacji o nr telefony do Zamawiających. Wykonawca informuje, że 

Zamawiający w referencjach nie umieszczają takich danych w związku z powyższym 

Wykonawca zwraca się z prośbą o usuniecie z nagłówka kolumny: „Zamawiający 

(pełna nazwa) Adres, telefon" zapisu dotyczącego podania numeru teflonu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje nagłówek kolumny w Załączniku nr 4 

do Ogłoszenia. Nagłówek kolumny otrzymuje nazwę: „Zamawiający (pełna nazwa) 

Adres”.

5. Wykonawca prosi o zmianę zapisu w treści Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.11.2016 

r. tj. pkt 1 - 8 Istotnych postanowień umownych dot. Klauzuli społecznej - Załącznik nr 

5 do Ogłoszenia. Wykonawca pragnie zauważyć, że z uwagi na konieczność 

zapewnienia najwyższego standardu dbałości o przestrzeganie przepisów prawa 

w zakresie doręczania  i wydawania przesyłek jak i konieczność dbałości przez 

Zamawiającego o przestrzeganie prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia 

i innej pracy zarobkowej , w ocenie Wykonawcy modyfikacja konieczna jest pkt 1 - 8 

Istotnych postanowień umownych dot. Klauzuli społecznej - Załącznik nr 5 

do Ogłoszenia polegająca na zmianie wymagania odnośnie zatrudnienia 1 osoby 

bezrobotnej na podstawie umowy o pracę na 30% ogółu osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę w Poczcie Polskiej. W ocenie Wykonawcy zaproponowana 

modyfikacja zapewni odpowiedni poziom jakościowy wykonywania usług pocztowych 

na rzecz Zamawiającego. Ponadto w opinii Wykonawcy liczba osób zatrudnionych 

w pełnym wymiarze pozwoli na zagwarantowanie najwyższej jakości usług, 

a Zamawiającemu daje pewność, że osoby zatrudnione w pełnym wymiarze etatu, są 

odpowiedzialne, odpowiednio przeszkolone i kompetentne. Tylko wskazanie takiej 

formy (w pełnym wymiarze etatu) pozwoli na przedstawienie rzeczywistego stanu 

zatrudnienia pracowników co w sposób oczywisty przekłada się na należyte wykonanie. 

Jednocześnie informujemy, że przy braku wprowadzenia zmiany w treści Ogłoszenia 

o zamówieniu z dnia 23.11.2016 r. dot. wymogów w zakresie klauzuli społecznej, 

podanie oczekiwanych od Wykonawcy informacji, przy założonych terminach, 
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ze względu na rozległą strukturę organizacyjną jest trudne do realizacji, gdyż 

zatrudnienie osób bezrobotnych przy współpracy z Urzędami Pracy jest zadaniem 

lokalnym a nie centralnym.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia następujące zapisy w Załączniku nr 5 – Istotnych 

postanowieniach umownych dot. Klauzuli społecznej. 

Pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zatrudnienie powinno trwać co najmniej od 60 dnia 

realizacji umowy do zakończenia realizacji umowy, z zastrzeżeniem pkt 5.”

Pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca w terminie do 50 dnia od dnia rozpoczęcia 

realizacji umowy przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane z procedurą 

zatrudnienia, w szczególności zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej 

oraz umowę o pracę/umowę cywilnoprawną z bezrobotnym, ewentualnie inne, wymagane 

przez Zamawiającego, np. zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu 

urzędowi pracy, odpis skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy 

do pracodawcy lub odpis właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do 

pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku 

pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub EOG, 

w którym Wykonawca ma siedzibę”.

Pkt 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku rozwiązania stosunku pracy/umowy 

cywilnoprawnej przez bezrobotnego lub przez Wykonawcę lub wygaśnięcia stosunku 

zatrudnienia, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia, zgodnie z wymogami 

wskazanymi w pkt 1, na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 60 dni od ustania 

stosunku zatrudnienia. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumenty związane z procedurą zatrudnienia, o których mowa w pkt 4 w terminie do 50 

dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej przez 

bezrobotnego lub przez Wykonawcę lub jego wygaśnięcia. W takim przypadku pkt 3 

stosuje się odpowiednio”.

6. W Załączniku nr 1 do ogłoszenia - opis przedmiotu zamówienia pkt. 1. ppkt. 2), 

Zamawiający pisze: „Doręczanie przesyłek do poszczególnych lokalizacji 

Zamawiającego wymienionych w pkt. IV ust. 1 Ogłoszenia będzie następowało w dni 

robocze (każdego dnia roboczego), od poniedziałku  do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy, od godz. 8: 15 do maksymalnie godz. 13:00". Wykonawca 

informuje, ze doręczanie korespondencji nie jest przedmiotem zamówienia. 
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 

ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się  doręczanie przesyłek- opłaconych przez 

nadawców nadchodzących do Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający określa 

wczesno-poranne godziny doręczenia, które  nie uwzględniają procesów pocztowych 

zachodzących przed fazą doręczenia, jak np. przewóz do placówki oddawczej, rozdział 

materiału na rejony doręczeń, uzupełnienie odpowiedniej dokumentacji, etc. oraz samej 

fazy doręczenia do siedziby Zamawiającego, która będzie wynikała z obsługi rejonu 

doręczeń dla danej lokalizacji. W związku z powyższym Wykonawca prosi 

o wykreślenie zapisu„.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis pkt. 1 ppkt. 2. w Załączniku nr 1 – Opisie 

przedmiotu zamówienia. Dotychczasowy pkt 1 ppkt 3 przyjmuje numerację pkt 1 ppkt 2.

7. Z uwagi na powyższe {pytanie 6) Zamawiający nie ma prawa do naliczania kar 

umownych za czynności nie będące przedmiotem zamówienia. Wykonawca wnioskuje 

o usunięcie w Rozdziale Kary umowne pkt 1.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis pkt. 1 w Rozdziale „Kary Umowne” 

znajdującym się w Załączniku nr 5 – Istotnych postanowieniach umownych.

8. Zamawiający w Załączniku nr 5 do ogłoszenia wprowadza zapis o karach umownych 

określa wysokość kar umownych za nie zgłoszenie się Wykonawcy po odbiór przesyłek. 

W wyznaczonym dniu lub czasie Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór 

przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór zgodnie 

z Regulaminem Świadczenia usługi Poczta Firmowa paragraf 11 ust. 2. W związku 

z powyższym Wykonawca wnioskuje o usunięcie w Rozdziale Kary umowne pkt 2.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 2 w Rozdziale „Kary Umowne” 

znajdującym się w Załączniku nr 5 – Istotnych postanowieniach umownych.

Pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega, że w przypadku każdego

3-krotnego wystąpienia w jednym okresie rozliczeniowym opóźnienia w odbiorze 

przesyłek w stosunku do godzin odbioru wskazanych w umowie (przy czym za przypadek

1-krotnego opóźnienia uznaje się opóźnienie w odbiorze przesyłek z jednej z lokalizacji 

Zamawiającego [wymienionych w pkt. IV ust. 1 Ogłoszenia] Wykonawcy naliczone 

zostaną kary umowne w wysokości 5% od sumy wynagrodzenia należnej za realizację 
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usługi odbioru przesyłek za dany okres rozliczeniowy.”

9. Zamawiający w Załączniku nr 5 do ogłoszenia wprowadza zapis o karach umownych 

i 1 określił odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, przewidując także nieuzasadnione 

dla Wykonawcy kary umowne.

Wskazujemy, iż zwłaszcza w odniesieniu do operatora wyznaczonego, takie określenie 

zasad odpowiedzialności nosi znamiona naruszenia przepisów bezwzględnie 

obowiązujących.

Zgodnie z założeniem zaproszenia do złożenia oferty, usługi stanowiące przedmiot 

zamówienia realizowane będą wobec przesyłek, których realizacja oparta jest m.in. 

na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe, tym samym Wykonawca jako 

operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 ustawy Prawo 

pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej 

w pierwszej kolejności znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe i dopiero 

w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) 

nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przewidzianych ustawą na drodze 

sądowej. W art. 88-90 ustawodawca przewidział ścisły katalog wysokości odszkodowań 

oraz przypadków, kiedy operator pocztowy zobligowany jest do jego wypłaty .

Rozszerzenie odpowiedzialności operatora pocztowego zostało przewidziane jedynie 

w art. 87 ust. 5, zgodnie z którym operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:. 

1) jest następstwem czynu niedozwolonego; 

2) nastąpiło z winy umyślnej operatora; 

3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora. 

Zatem jedynie w w/w przypadkach operator pocztowy może podlegać 

odpowiedzialności szerszej aniżeli wynikająca z przepisów prawa pocztowego .
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Podkreślenia wymaga , że w Kodeksie cywilnym w art. 471 występuje pojęcie 

"niewykonanie zobowiązania", co  odnosi się  dokładnie  do  pojęcia  "niewykonanie  

zamówienia"  w  ustawie o zamówieniach publicznych. Zdarzenie to występuje tylko 

wtedy, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało w ogóle wykonane.

W tym samym artykule Kodeksu cywilnego mamy pojęcie "nienależytego wykonania 

zobowiązania", a w art. 472 pojęcie "niezachowanie należytej staranności". Oba te 

określenia należy przypisać pojęciu użytemu w ustawie, a mianowicie "wykonanie 

zamówienia z nienależytą starannością". Określenie to jest tak pojemne, że niemożliwe 

jest określenie wszystkich sytuacji, w których ono występuje. Dokonując jednak 

dla jasności uogólnienia, można stwierdzić, że o nienależytym spełnieniu świadczenia 

możemy mówić w aspekcie niezachowania terminu spełnienia świadczenia, czy też 

wadliwości świadczenia. Należy do naszego uogólnienia dodać jeszcze , że w Kodeksie 

cywilnym pojęcie "niezachowanie należytej staranności" rozumiane jest jako synonim 

winy w postaci niedbalstwa. Skoro tak, to zakres odpowiedzialności z tytułu kary 

umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 kodeksu 

cywilnego).

Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień zaproszenia z przepisami bezwzględnie 

obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie 

zapisów dotyczących kar umownych i oparcie odpowiedzialności Wykonawcy głównie 

na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zastrzeżenia dotyczące określenia w Załączniku 5 

do Ogłoszenia, w Rozdziale „Kary Umowne”, kar umownych z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług będących przedmiotem zamówienia wyjaśniam, że kara 

umowna za opóźnienie w dostarczeniu przesyłek w stosunku do godzin dostarczenia 

wskazanych w umowie w zapisie w pkt 1 została wykreślona (vide pkt 7 niniejszego 

pisma). 

Zamawiający postanowił o pozostawieniu zapisu w pkt 2 przewidującego karę umowną 

za opóźnienia w odbiorze przesyłek w stosunku do godzin odbioru wskazanych 

w umowie ze względu na to, że zasady realizacji tej usługi nie zostały uregulowane 

w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1113, z późn. zm.). W zakresie realizacji tej usługi nie obowiązują zatem zasady 
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odpowiedzialności uregulowane w rozdziale 8 ustawy Prawo pocztowe, odrębne od tych, 

które wynikają z kodeksu cywilnego. Zamawiający może więc w tym zakresie 

uregulować karę umowną, biorąc pod uwagę zasady wynikające z kodeksu cywilnego.

Zamawiający zmienił jednak zapis odnośnie wskazanej kary umownej – kwota kary 

będzie naliczana nie od całości wynagrodzenia wynikającego z danego okresu 

rozliczeniowego, ale od sumy wynagrodzenia należnej za realizację usługi odbioru 

przesyłek za dany miesiąc rozliczeniowy (vide pkt 8 niniejszego pisma).

Zamawiający informuje, iż w związku z pytaniami, które wpłynęły do przedmiotowego 
postępowania,  dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 
Nowy termin składania ofert to 6 grudnia 2016 r. godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert to 6 grudnia 2016 r. godz. 10:30 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie modyfikację odpowiednich zapisów w Rozdziale 
VII i VIII Ogłoszenia o Zamówieniu na Usługi Społeczne.

                     Z poważaniem
              Przewodniczący komisji

PIOTR COMBIK
DYREKTOR BIURA PREZESA
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