
 

Warszawa,   15.07.2020 r. 

 

Departament Zamówień Publicznych 

993200/271/105/2019 

Do Wszystkich Zainteresowanych 

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych 

polegających na doręczaniu przesyłek listowych do klientów Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w latach 2021-2023, znak postepowania: TZ/271/15/20. 

 

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie postanowień art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający informuje, że 

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu 

(dalej „SIWZ”), na które udziela się następujących odpowiedzi oraz modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

I. 

Pytanie 1.  SIWZ „2 Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania” pkt 2.1.5. – zawiera zapis: 

„2.1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

2.1.5.1. listonosze – tj. realizujący doręczanie Przesyłek, awizowanie doręczenia Przesyłek;  

2.1.5.2. pracownicy Jednostek Wykonawcy – tj. realizujący wydawanie Przesyłek;  

2.1.5.3. pracownicy Jednostek Wykonawcy – tj. realizujący sortowanie Przesyłek.  

Wymaganie określone w pkt. 2.1.5.2. nie dotyczy czynności wydawania Przesyłek realizowanych przez 

osoby, które nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika to z przepisów odrębnych.  

Wymaganie określone w pkt. 2.1.5.3. nie dotyczy czynności sortowania Przesyłek realizowanych przez 

osoby , które nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika to z odrębnych przepisów.”. 

Odpowiednio „Wzór Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ § 5 ust. 5 – zawiera zapis: 

„5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, wymaga przy realizacji Umowy, przez cały 

okres realizacji Umowy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących następujące czynności:  

1) doręczanie Przesyłek, awizowanie Doręczenia Przesyłek – tj. listonosze;  

2) wydawanie Przesyłek – tj. pracownicy Placówek pocztowych;  

3) sortowanie Przesyłek – tj. pracownicy centrów sortowania przesyłek.  

Wymaganie określone w ust. 5 pkt 2 nie dotyczy czynności wydawania Przesyłek realizowanych przez 

agentów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.  

Wymaganie określone w ust. 5 pkt 3 nie dotyczy czynności sortowania Przesyłek realizowanych przez 

osoby, które nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika to z przepisów odrębnych.”.  

 

Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 6 „Wzoru Umowy”: 
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 „6. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 5, były zatrudnione przez cały okres 

realizacji Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za wynagrodzeniem w wysokości nie 

mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm. 

oraz 2019 poz. 1564).”.  

 
Wykonawca zaznacza, iż nie podważa warunku stawianego przez Zamawiającego w zakresie 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących ww. czynności, jednak z uwagi na to, że 

Umowa ma być realizowana w dłuższym okresie, przez trzy kolejne lata 2021-2023, a obsługa 

przesyłek Zamawiającego dotyczy całego kraju, Wykonawca rekomenduje modyfikację 

przedmiotowych zapisów, w taki sposób aby osoby  wskazane przez Zamawiającego, które na stałe 

realizują te czynności były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zakłada, że będą 

to osoby, które będą dedykowane do obsługi tego kontraktu, jednak mogą się zdarzyć ewentualne 

zastępstwa.   

 

Należy mieć bowiem na względzie, iż przy wieloletnim i obejmującym zasięgiem cały kraj 

zamówieniu, warunek, iż w realizacji zamówienia udział brać będą jedynie pracownicy zatrudnieni na 

umowę o pracę (z wyłączeniem dotyczącym pkt 2.1.5.2. oraz 2.1.5.3.), dodatkowo za 

wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

może okazać się w praktyce trudny do spełnienia.  

 

W związku z powyższym,  Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisu pkt 2.1.5 SIWZ 

oraz § 5 ust. 5 „Wzoru Umowy” i przyjęcie brzmienia ww. zapisów analogicznego, jak w Umowie 

realizowanej obecnie na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2017r. (znak 

postepowania: TZ/271/21/17) tj.:  

 
pkt. 2.1.5.SIWZ:  

 „2.1.5. Zamawiający wymaga przy realizacji Umowy, przez cały okres realizacji Umowy, zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy osób wykonujących na stałe następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

2.1.5.1. listonosze – tj. realizujący doręczanie Przesyłek, awizowanie doręczenia Przesyłek;  

2.1.5.2. pracownicy Jednostek Wykonawcy – tj. realizujący wydawanie Przesyłek;  

2.1.5.3. pracownicy Jednostek Wykonawcy – tj. realizujący sortowanie Przesyłek.  

Wymaganie określone w pkt. 2.1.5.2. nie dotyczy czynności wydawania Przesyłek realizowanych przez 

osoby, które nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika to z przepisów odrębnych.  

Wymaganie określone w pkt. 2.1.5.3. nie dotyczy czynności sortowania Przesyłek realizowanych przez 

osoby , które nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika to z odrębnych przepisów.”. 

 

§ 5 ust. 5 „Wzoru Umowy”: 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, wymaga przy realizacji Umowy, przez cały 

okres realizacji Umowy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących na stałe następujące czynności:  

1) doręczanie Przesyłek, awizowanie Doręczenia Przesyłek – tj. listonosze;  

2) wydawanie Przesyłek – tj. pracownicy Placówek pocztowych;  

3) sortowanie Przesyłek – tj. pracownicy centrów sortowania przesyłek.  

Wymaganie określone w ust. 5 pkt 2 nie dotyczy czynności wydawania Przesyłek realizowanych przez 

agentów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.  

Wymaganie określone w ust. 5 pkt 3 nie dotyczy czynności sortowania Przesyłek realizowanych przez 

osoby, które nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika to z przepisów odrębnych.”.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 1 

Zmianie ulegają postanowienia pkt 2.1.5 SIWZ. 

Było Jest 

2.1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w 

zakresie realizacji zamówienia:  

2.1.5.1. listonosze – tj. realizujący doręczanie 

Przesyłek, awizowanie doręczenia 

Przesyłek;  

2.1.5.2. pracownicy Jednostek Wykonawcy – tj. 

realizujący wydawanie Przesyłek;  

2.1.5.3. pracownicy Jednostek Wykonawcy – tj. 

realizujący sortowanie Przesyłek.  

Wymaganie określone w pkt. 2.1.5.2. nie 

dotyczy czynności wydawania Przesyłek 

realizowanych przez osoby, które nie muszą być 

zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika to z 

przepisów odrębnych.  

Wymaganie określone w pkt. 2.1.5.3. nie 

dotyczy czynności sortowania Przesyłek 

realizowanych przez osoby , które nie muszą 

być zatrudnione na umowę o pracę o ile wynika 

to z odrębnych przepisów. 

2.1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących na stałe następujące 

czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:  

2.1.5.1. listonosze – tj. realizujący doręczanie 

Przesyłek, awizowanie doręczenia 

Przesyłek;  

2.1.5.2. pracownicy Jednostek Wykonawcy – tj. 

realizujący wydawanie Przesyłek;  

2.1.5.3. pracownicy Jednostek Wykonawcy – tj. 

realizujący sortowanie Przesyłek.  

Wymaganie określone w pkt. 2.1.5.2. nie 

dotyczy czynności wydawania Przesyłek 

realizowanych przez osoby, które nie muszą 

być zatrudnione na umowę o pracę o ile 

wynika to z przepisów odrębnych.  

Wymaganie określone w pkt. 2.1.5.3. nie 

dotyczy czynności sortowania Przesyłek 

realizowanych przez osoby , które nie muszą 

być zatrudnione na umowę o pracę o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Modyfikacja nr 2 

Zmianie ulegają postanowienia § 5 ust. 5 Załącznika nr 2 do SIWZ. 

Było Jest 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy 

Pzp, wymaga przy realizacji Umowy, przez cały 

okres realizacji Umowy, zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a 

Ustawy Pzp, wymaga przy realizacji Umowy, 

przez cały okres realizacji Umowy, zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu 



4 
 

Kodeksu pracy, osób wykonujących następujące 

czynności:  

1) doręczanie Przesyłek, awizowanie Doręczenia 

Przesyłek – tj. listonosze;  

2) wydawanie Przesyłek – tj. pracownicy 

Placówek pocztowych;  

3) sortowanie Przesyłek – tj. pracownicy 

centrów sortowania przesyłek.  

Wymaganie określone w ust. 5 pkt 2 nie dotyczy 

czynności wydawania Przesyłek realizowanych 

przez agentów pocztowych w rozumieniu 

ustawy Prawo pocztowe. 

Wymaganie określone w ust. 5 pkt 3 nie dotyczy 

czynności sortowania Przesyłek realizowanych 

przez osoby, które nie muszą być zatrudnione 

na umowę o pracę o ile wynika to z przepisów 

odrębnych. 

przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących 

na stałe następujące czynności:  

1) doręczanie Przesyłek, awizowanie 

Doręczenia Przesyłek – tj. listonosze;  

2) wydawanie Przesyłek – tj. pracownicy 

Placówek pocztowych;  

3) sortowanie Przesyłek – tj. pracownicy 

centrów sortowania przesyłek.  

Wymaganie określone w ust. 5 pkt 2 nie 

dotyczy czynności wydawania Przesyłek 

realizowanych przez agentów pocztowych w 

rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.  

Wymaganie określone w ust. 5 pkt 3 nie 

dotyczy czynności sortowania Przesyłek 

realizowanych przez osoby, które nie muszą 

być zatrudnione na umowę o pracę o ile 

wynika to z przepisów odrębnych. 

 

Pytanie 2.  „Wzór Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ § 7 ust. 2 – zawiera zapis: 
„2. Za zwroty do Zamawiającego Przesyłek listowych rejestrowanych nie doręczonych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający uiści opłatę w wysokości określonej w Formularzu 

cenowym wchodzącym w skład Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, z 

zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 8. Zwrot wszystkich Przesyłek listowych nierejestrowanych oraz 

zwrot Przesyłek listowych rejestrowanych, który nastąpił  po upływie 120 dni od dnia nadania 

przesyłki, dokonywany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. ”.  

 

Jednocześnie § 7 ust. 3 – brzmi:  

„3. Maksymalne wynagrodzenie brutto, tj. z podatkiem od towarów i usług (VAT), Wykonawcy nie 

może przekroczyć kwoty: ........................ PLN (słownie złotych:........................................................ i 

..../100), w tym: wynagrodzenie netto nie może przekroczyć kwoty: .......................... PLN (słownie 

złotych: ................................... i ...../100), wartość podatku od towarów i usług (VAT) – według stawki 

zw. – nie może przekroczyć kwoty: ........................... PLN (słownie złotych: .................. i ............./100), 

zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 8.”.   

 

W związku z powyższym, Wykonawca wnosi do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ przez 

potwierdzenie, że Zamawiający uiści opłatę w wysokości określonej w Formularzu cenowym 

wchodzącym w skład Formularza oferty za zwrot przesyłki listowej rejestrowanej nie doręczonej z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy bez względu na to, czy zwrot do Zamawiającego przesyłki 

listowej rejestrowanej nastąpił przed upływem 120 dni od dnia nadania przesyłki czy po upływie 120 

dni od dnia nadania przesyłki. 

 

W przypadku, jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższego, Wykonawca zauważa, iż zgodnie art. 

32 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe: „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 
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wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w 

umowie.”. Postanowienie § 7 ust. 2 zdanie drugie jest więc niezgodne z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo 

pocztowe. Wykonawca wnosi zatem o usunięcie § 7 ust. 2 zdanie drugie „Wzoru Umowy” 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Modyfikacja nr 3 

Zmianie ulegają postanowienia § 7 ust. 2 „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

2. Za zwroty do Zamawiającego Przesyłek 

listowych rejestrowanych nie doręczonych z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Zamawiający uiści opłatę w wysokości 

określonej w Formularzu cenowym 

wchodzącym w skład Formularza oferty, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, z 

zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 8. Zwrot 

wszystkich Przesyłek listowych 

nierejestrowanych oraz zwrot Przesyłek 

listowych rejestrowanych, który nastąpił  po 

upływie 120 dni od dnia nadania przesyłki, 

dokonywany jest w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 3.  

2. Za zwroty do Zamawiającego Przesyłek 

listowych rejestrowanych nie doręczonych z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Zamawiający uiści opłatę w wysokości 

określonej w Formularzu cenowym 

wchodzącym w skład Formularza oferty, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, z 

zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 8. Zwrot 

wszystkich Przesyłek listowych 

nierejestrowanych dokonywany jest w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. 

 

Pytanie 3.  „Warunki techniczne elektronicznej wymiany danych” pkt 3.2.1. „zakres danych” – 
Załącznik nr 7 do Umowy. 
 
Zamawiający w SIWZ pisze o realizowaniu usług listowych z usługą EPO. W przedstawionym zakresie 

danych Zamawiający  nie wykazał Atrybutu EPO który jest odpowiedzialny za tę usługę. Aby 

wykonawca mógł realizować usługę EPO konieczne jest umieszczanie przy przekazywanych 

przesyłkach znacznika odpowiedzialnego za tę usługę (zgodnie z przykładem zamieszczonym poniżej 

przez Wykonawcę dla przesyłki w obrocie krajowym), a także w odpowiedni sposób oznaczania 

kopert, umieszczając na kopercie wyróżnik: POLECONA – E. W przypadku niewprowadzenia po 

stronie Zamawiającego odpowiednich zmian, Wykonawca nie będzie mógł zrealizować takiej usługi.  

 

Dodatkowo zgodnie z planowanymi zmianami podyktowanymi koniecznością dostosowania 

przekazywanych danych do standardów wymiany międzynarodowej w pliku xml będą musiały się 

znaleźć atrybuty KodISO2Kraj (zgodnie z przykładem zamieszczonym poniżej przez Wykonawcę dla 

przesyłki w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym). 

 

W poniższym przykładzie Wykonawca umieścił wzór  pliku xml dla przesyłki krajowej 845 z oznaczoną 

usługą EPO atrybutami KodISO2Kraj. 

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 
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<Nadawca Struktura="1.6" Nazwa="ZUS" NazwaSkrocona="ZUS 530000" Ulica="ul. Kilińskiego" 

Dom="7/11" Lokal="" Miejscowosc=" Zduńska Wola" Kod="98220" KodISO2Kraj="PL" 

NIP="8291546445" Zrodlo="NADAWCA" Guid="{6C4AEC0D-096A-4ED2-930C-1FCBE088134C}"> 

<Zbior Nazwa="23-12-2019\1" DataUtworzenia="2019-12-23T13:01:10" Opis="Przesyłki" 

IloscPrzesylek="211" Guid="{DEF09921-53C0-4E00-B6A0-32C60D4BA80C}"> 

<Przesylka Guid="{E77CD2AC-A6E1-5C94-AFB9-5192225DA23E}"> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">845</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Masa">13</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="NrNadania"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Umowa">373938</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="KartaUmowy">595418</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Kategoria">E</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">N</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="EPO">R</Atrybut> 
<Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">R</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="EgzBibl">N</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="DlaOciemn">N</Atrybut> 

 
<Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">A</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Ilosc">1</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">AGR SP.Z O.O.</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="NazwaII"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">MESZNARY</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">98400</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kraj">POLSKA</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">2</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Lokal"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="KodISO2Kraj">PL</Atrybut> 
</Przesylka> 

</Zbior> 

</Nadawca> 

 

oraz wzór Przesyłki zagranicznej 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 

<Nadawca Struktura="1.6" Nazwa="ZUS" NazwaSkrocona="ZUS 530000" Ulica="ul. Kilińskiego" 

Dom="7/11" Lokal="" Miejscowosc=" Zduńska Wola" Kod="98220" NIP="5250007313" 

KodISO2Kraj="PL" Zrodlo="NADAWCA" Guid="{6C4AEC0D-096A-4ED2-930C-1FCBE088134C}"> 

<Zbior Nazwa="23-12-2019\1" DataUtworzenia="2019-12-23T13:00:37" Opis="Przesyłki" 

IloscPrzesylek="1" Guid="{17915FFD-043D-43EA-A673-B3931978F4C6}"> 

<Przesylka Guid="{61011978-0950-4285-a5e4-1c6af73355ed}"> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Ilosc">1</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="KartaUmowy">283365</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Kategoria">P</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Masa">39</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="NrNadania"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">N</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">870</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Umowa">302977</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">R</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 
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<Atrybut Typ="" Nazwa="Kraj">NIEMCY</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="KodISO2Kraj">DE</Atrybut> 
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">8138</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">n-0033</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kraj">NIEMCY</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="KodISO2Kraj">DE</Atrybut> 
<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Lokal"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">OSLO</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">NAV INTERNATIONAL</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="NazwaII">OSLO</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica">POST BOX</Atrybut> 

</Przesylka> 

</Zbior> 

</Nadawca> 

 

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę SIWZ w powyżej 

wskazanym zakresie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że aktualnie nie wykorzystuje usługi elektronicznego 

potwierdzenia odbioru (EPO) i w związku z powyższym nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. 

W przypadku chęci pozyskiwania EPO, Zamawiający, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 15 

Umowy, ustali niezbędne zmiany w zakresie elektronicznej wymiany danych w drodze 

uzgodnionych procedur. 

Modyfikacja nr 4 

Załącznik nr 7 do Umowy pkt 3.2.1. „Zakres danych” otrzymuje brzmienie: 

„Poniżej przedstawiony został zakres danych będący podstawą określenia struktury/formatu pliku 

wymiany danych wykorzystywanego do tworzenia pliku wynikowego dla nadawcy - ZUS. 

Nazwa pola 
Typ danych, 

długość 
Dziedzina lub format Opis 

Nadawca przesyłek (pliku) 

Struktura ALFANUM (3) 1{znak_nazwa}
3

 Numer wersji struktury w oparciu, o który 

został utworzony plik XML zawierający 

definicje przesyłek pocztowych.  

Numer wersji jest ustalany przez 

projektantów systemu. 

Aktualnie jest to wartość „1.6” 

Pole obowiązkowe. 

Nazwa ALFANUM 

(60) 
1{znak_nazwa}

60 Nazwa nadawcy przesyłek (podmiotu, 

który utworzył plik z przesyłkami do 

nadania). 

Pole obowiązkowe. 

NazwaSkrocon

a 

ALFANUM 

(10) 
6{znak_nazwa}

10
 Nazwa skrócona nadawcy przesyłek 

Pole obowiązkowe. 
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Nazwa pola 
Typ danych, 

długość 
Dziedzina lub format Opis 

Ulica ALFANUM 

(35) 
1{znak_nazwa}

35
 Nazwa ulicy nadawcy przesyłek lub nazwa 

miejscowości w przypadku sytuacji 

niewystępowania ulic np. na wsi. 

Pole nie obowiązkowe. 

Dom ALFANUM 

(11) 
1{numer_w_adresie}

11
 Oznaczenie budynku nadawcy przesyłek. 

Pole obowiązkowe. 

Lokal ALFANUM 

(11) 
1{numer_w_adresie}

11
 Oznaczenie lokalu nadawcy przesyłek. 

Pole nie obowiązkowe. 

Miejscowosc ALFANUM 

(30) 
1{znak_nazwa}

30
 Nazwa miejscowości nadawcy przesyłek 

Pole obowiązkowe. 

Kod NUM (5) 5{cyfra}
5

 Oznaczenie kodu pocztowego nadawcy 

Pole obowiązkowe. 

KodISO2Kraj ALFANUM (2) 2{znak_nazwa}2
 Oznaczenie kodu ISO2 (ISO 3166-1 alfa-2) 

kraju nadawcy przesyłek. Pole 
obowiązkowe. 

NIP NUM (10) 10{cyfra}
10

 NIP nadawcy przesyłek 

Pole obowiązkowe. 

Zrodło ALFANUM (7) 1{znak_nazwa}
7

 Informacja o systemie tworzącym plik. 

Dla przesyłek eksportowanych z systemu 

nadawcy wartością pola jest „Nadawca”.  

Pole obowiązkowe. 

GUID ALFANUM 

(38) 
38{guid}

38
 Unikalny identyfikator nadawcy przesyłek 

Pole obowiązkowe. 

Zbiór przesyłek 

Nazwa ALFANUM 

(13) 
1{znak_nazwa}

13 Nazwa zbioru przesyłek, jaka została 

nadana przez system nadający;  

Format pola: dd-mm-rrrr\lp (dzień-

miesiąc-

rok/liczba_porządkowa_zbioru_przesyłek_

w_ramach_dnia) 

Pole obowiązkowe 

DataUtworzeni

a 

DATETIME 

(19) 
19{czas}

19
 Data i godzina utworzenia zbioru przesyłek  

w formacie: rrrr-mm-ddThh:mm:ss 

Pole obowiązkowe 

Opis ALFANUM 

(30) 
1{znak_nazwa}

30 Dowolny opis, jaki został określony dla 

utworzonego zbioru przesyłek. 

Pole nie obowiązkowe. 

IloscPrzesylek NUM (7) 1{cyfra}
7

 Ilość przesyłek, jakie znajdują się w zbiorze  

Pole obowiązkowe. 

GUID ALFANUM 

(38) 
38{guid}

38
 Unikalny identyfikator zbioru przesyłek. 

Pole obowiązkowe. 

Przesyłka 

GUID ALFANUM 

(38) 
38{guid}

38
 Unikalny identyfikator przesyłki.  

Pole obowiązkowe. 

Typ ALFANUM (7) 1{znak_nazwa}
7

 Informacje o typie atrybutu przesyłki 

Pole może: nie posiadać żadnej wartości 

(NULL) lub przyjmować wartość: „Adresat” 
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Opis przesyłek uzupełnionych o pola „Typ=Adresat” należy podawać w przypadku przesyłek 

rejestrowanych, czyli posiadających przypisany nr nadania. 

Jeśli pole TYP posiada wartość „Adresat”, to pole NAZWA przyjmuje wartości :  

Nazwa pola 
Typ danych, 

długość 
Dziedzina lub format Opis 

Nazwa ALFANUM 

(30) 
1{znak_nazwa}

30
 Nazwa/ imię i nazwisko adresata 

(odbiorcy), dla którego przeznaczona jest 

przesyłka pocztowa. 

Pole obowiązkowe. 

NazwaII ALFANUM 

(30) 
1{znak_nazwa}

30
 Nazwa/ imię i nazwisko adresata 

(odbiorcy), dla którego przeznaczona jest 

przesyłka pocztowa. 

Pole nie obowiązkowe. 

Miejscowosc ALFANUM 

(30) 
1{znak_nazwa}

30
 Nazwa miejscowości odbiorcy przesyłek. 

Pole obowiązkowe. 

Kod NUM (5) 

ALFANUM 

(10) 

5{cyfra}
5 

1{znak_nazwa}
10

 

Oznaczenie kodu pocztowego odbiorcy 

przesyłek. 

a) NUM (5) dla Kraj = POLSKA 

b) ALFANUM (10) dla Kraj <> POLSKA 

Pole obowiązkowe. 

Kraj ALFANUM 

(40) 
1{znak_nazwa}

40
 Nazwa kraju odbiorcy; wybierana na 

podstawie listy krajów. 

Pole obowiązkowe. 

Ulica ALFANUM 

(35) 
1{znak_nazwa}

35
 Nazwa ulicy odbiorcy przesyłek lub nazwa 

miejscowości w przypadku sytuacji 

niewystępowania ulic np. na wsi. 

Pole nie obowiązkowe. 

Dom ALFANUM 

(11) 
1{numer_w_adresie}

11
 Oznaczenie domu odbiorcy przesyłek. 

Pole nie obowiązkowe. 

Lokal ALFANUM 

(11) 
1{numer_w_adresie}

11
 Oznaczenie lokalu odbiorcy przesyłek 

Pole nie obowiązkowe. 

KodISO2Kraj ALFANUM (2) 2{znak_nazwa}2
 Oznaczenie kodu ISO2 (ISO 3166-1 alfa-2) 

kraju adresata. Pole obowiązkowe. 

Jeśli pole TYP nie posiada żadnej wartości, co oznacza, że posiada wartość pustą (NULL), wówczas 

pole NAZWA przyjmuje różne wartości (charakteryzujące konkretne przesyłki), których 

występowanie jest uzależnione od rodzaju przesyłki.  

Nazwa pola Typ danych, 
długość 

Dziedzina lub format Opis 

Symbol NUM (3) 1{cyfra}
3

 Symbol odpowiadający przesyłce 

pocztowej.  

Pole obowiązkowe. 

Umowa NUM (10) 1{cyfra}
10

 Identyfikacja umowy. Pole nie 

obowiązkowe. 

KartaUmowy NUM (10) 1{cyfra}
10

 Identyfikacja karty umowy. Pole nie 

obowiązkowe. 

Ilosc NUM (7) 1{cyfra}
7

 Informuje o ilości przesyłek; domyślną 

wartością jest „1”.  
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Masa NUM (7) 1{cyfra}
7

 Masa przesyłki; podana w gramach. 

NrNadania NUM (50) 1{cyfra}
50

 Numer nadania przypisany do przesyłki. 

Pole może przyjmować wartość NULL. 

Strefa ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Dotyczy gabarytu przesyłki: 

A – gabaryt A 

B – gabaryt B 

Z – Kurierska Zagraniczna 

PosteRestante ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Informuje o tym, czy przesyłka jest nadana 

na Poste Restante: 

T – tak 

N – nie 

Kategoria ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Informuje o tym, jakiej kategorii jest 

przesyłka: 

E – ekonomiczna 

P – priorytetowa 

Uslugi ALFANUM 

(11) 
1{znak_mieszany}

11
 Usługi komplementarne, jakie są aktywne 

dla : 

1.Przesyłka polecona krajowa i 

zagraniczna: 

O – potwierdzenie odbioru 

R – Polecenie 

2. Paczka, Paczka PLUS : 

B – Bezgotówkowa 

O – potwierdzenie odbioru  

W – Zadeklarowanie wartości  

3. Przesyłka kurierska krajowa i 

zagraniczna: 

F – Doręczenie do (godz)  

O – potwierdzenie odbioru 

R – Dokumenty zwrotne 

U – Ubezpieczenie   

EgzBibl ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Informuje o tym, czy przesyłka jest 

„Egzemplarzem bibliotecznym”: 

T – tak 

N – nie 

DlaOciemn ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Informuje o tym, czy przesyłka jest „Dla 

ociemniałych”: 

T – tak 

N – nie 

IloscPotwOdb NUM (1) 1{cyfra}
1

 Ilość potwierdzeń odbioru. 

Wersja NUM (1) 1{cyfra}
1

 Numer wersji struktury danych dla danego 

rodzaju przesyłki. Aktualnym numerem 

wersji jest „1” lub dla PACZKI „2” 

Ubezpieczona ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Informuje o tym, czy jest przesyłką 

„ubezpieczoną”: 

T – tak 

N – nie 

 

CzyEZwrot ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Informuje o tym, czy przesyłka jest 

eZwrotem, czy nie: 
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T – tak 

N – nie 

CzyOplacaOdbi

orca 

ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Informuje o tym, czy opłata za nadanie 

przesyłki będzie uiszczona przez odbiorcę: 

T – tak 

N – nie 

Serwis  ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Rodzaj serwisu przesyłki Pocztex-N:  

E – Ekspres  

K – Kurier  

Termin  ALFANUM (3) 1{znak_mieszany}
3

 Termin-serwis dla przesyłki:  

X – Ekspres 24  

P48 – Paczka48 

SposobPotwOd

b  

 

ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Sposób przekazania potwierdzenia 

odbioru, wartości:  

L – Zw.list Pr. 

E – Pocztex-N  

TerminPotwOd

b  

 

ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Termin-serwis potwierdzenia odbioru dla 

przesyłki przekazywane pocztexem:  

X – Ekspres 24  

 

SposobZwrotu

Dokumentow  

 

ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Sposób wykonania usługi 

komplementarnej „Dokumenty zwrotne”; 

dostępne wartości:  

E – Pocztex-N  

A – List zwykły priorytetowy  

B – List zwykły ekonomiczny 

C – List polecony priorytetowy  

D – List polecony ekonomiczny  

DoreczenieDoG

odziny  

 

ALFANUM (5) 1{znak_nazwa}
5

 Końcowa godzina doręczenia dla Uslugi 

”Doręczenie do godziny”, w formacie 

„hh:mm”  

 

TerminDlaZwro

tuDok  

 

ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Termin dla zwrotu podpisanych 

dokumentów:  

X – Ekspres 24  

 

Typ ALFANUM (1) 1{znak_mieszany}
1

 Rodzaj przesyłki, wartości:  

Z – zwykły  

UbezpieczenieK

wota  

 

NUM (9) 1{cyfra}
9

 Wartość kwoty ubezpieczenia, rozumiana 

jako górna wartość wybranego zakresu 

ubezpieczenia lub wartość ubezpieczenia 

wpisana ręcznie.  

 

Ubezpieczenie

Opcja  

 

ALFANUM (3) 1{znak_mieszany}
3

 Opcja wybranego ubezpieczenia:  

Symbol opcji, określony w pozycji umowy, 

w ramach, której nadawana jest przesyłka.  

W MRUm są zdefiniowane oddzielne 

symbole dla opcji ubezpieczenia dla 

każdego rodzaju usługi z ubezpieczeniem:  

A – dla 831 [EMS zagraniczny]  
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F1 –  dla 834 [Usługa kurier]  

 „ 

Modyfikacja nr 5  

W Załączniku nr 7 do Umowy pkt 3.2.3. „Przykład pliku wynikowego” otrzymuje brzmienie: 

„ Poniżej przedstawiony został przykład pliku wynikowego utworzonego zgodnie z powyższym 

opisem. 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 

<Nadawca Struktura="1.6" Nazwa="ZUS" NazwaSkrocona="ZUS 530000" Ulica="ul. Kilińskiego" 

Dom="7/11" Lokal="" Miejscowosc=" Zduńska Wola" Kod="98220" KodISO2Kraj="PL" 

NIP="8291546445" Zrodlo="NADAWCA" Guid="{6C4AEC0D-096A-4ED2-930C-1FCBE088134C}"> 

<Zbior Nazwa="23-12-2019\1" DataUtworzenia="2019-12-23T13:01:10" Opis="Przesyłki" 

IloscPrzesylek="211" Guid="{DEF09921-53C0-4E00-B6A0-32C60D4BA80C}"> 

<Przesylka Guid="{E77CD2AC-A6E1-5C94-AFB9-5192225DA23E}"> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Symbol">845</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Masa">13</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="NrNadania"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Umowa">373938</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="KartaUmowy">595418</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Kategoria">E</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="PosteRestante">N</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Uslugi">R</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="EgzBibl">N</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="DlaOciemn">N</Atrybut> 

 
<Atrybut Typ="" Nazwa="Strefa">A</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Ilosc">1</Atrybut> 

<Atrybut Typ="" Nazwa="Wersja">1</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Nazwa">AGR SP.Z O.O.</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="NazwaII"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Miejscowosc">MESZNARY</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kod">98400</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Kraj">POLSKA</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Ulica"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Dom">2</Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="Lokal"></Atrybut> 

<Atrybut Typ="Adresat" Nazwa="KodISO2Kraj">PL</Atrybut> 
</Przesylka> 

</Zbior> 

</Nadawca>” 

 

Pytanie 4.  „Przykład dla pliku Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru” pkt 3.3.4.– Załącznik nr 7 

do Umowy. 

Zamawiający w SIWZ umieścił plik którego format już dawno został wycofany w związku z tym 

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego przykładu z SIWZ. 
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Wykonawca informuje, że jeśli Zamawiający zamierza nadawać przesyłki z EPO ( Elektroniczne 

Potwierdzanie Odbioru) do pobierania informacji o realizacji EPO zaleca wykorzystywanie metody 

getEPOStatus, zgodnie z poniższym przykładem: 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:e="http://e-nadawca.poczta-polska.pl"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <e:getEPOStatus withBioepo="true"> 

         <guid>88F66B26C235EB8EE6B6C1AFE4B34129</guid> 

         <guid>00F206BE3B29C90F4438A361A2412762</guid> 

         <guid>9E28BA7F56AF491C0E8A3A5C24BA92D3</guid> 

         <endedOnly>false</endedOnly> 

         <idEnvelope>95606575</idEnvelope> 

      </e:getEPOStatus> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Przykład komunikatu zwrotnego do metody getEPOStatus : 

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ns1="http://e-

nadawca.poczta-polska.pl"> 

   <env:Body> 

      <ns1:getEPOStatusResponse> 

         <epo guid="56A5A005B14FD44928DD27F1F7690FEE" 

numerNadania="00759007730963809036" statusEPO="ZWROT"> 

            <EPOInfo> 

               <awizoPrzesylki dataPierwszegoAwizowania="2020-03-18+01:00" 

dataDrugiegoAwizowania="2020-03-26+01:00" miejscePozostawienia="SKRZYNKA_ODDAWCZA" 

idPlacowkaPocztowaWydajaca="272633"/> 

               <doreczeniePrzesylki/> 

               <zwrotPrzesylki przyczyna="NIE_PODJETO" data="2020-04-03T17:14:59+02:00" 

przyczynaZwrotuDodatkowa=""/> 

            </EPOInfo> 
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<biometricSignatureContent>H4sIAAAAAAAAAI1Xy5KqSBDd368g3HbYvHyHzUQhYKOCD3x0uyuhREQ

oL2CjTMxiJmL+apbT/</biometricSignatureContent> 

            <version>10</version> 

         </epo> 

         <epo guid="56A5A005B14FD44928DD27F1F7690FEE" 

numerNadania="00759007730963809036" statusEPO="ZWROT"> 

            <EPOInfo> 

               <awizoPrzesylki dataPierwszegoAwizowania="2020-03-18+01:00" 

dataDrugiegoAwizowania="2020-03-26+01:00" miejscePozostawienia="SKRZYNKA_ODDAWCZA" 

idPlacowkaPocztowaWydajaca="272633"/> 

               <doreczeniePrzesylki/> 

               <zwrotPrzesylki przyczyna="NIE_PODJETO" data="2020-04-03T17:14:59+02:00" 

przyczynaZwrotuDodatkowa=""/> 

            </EPOInfo> 

            

<biometricSignatureContent>H4sIAAAAAAAAAI1Xy5KqSBDd368g3HbYvHyHzUQhYKOCD3x0uyuhREQ

oL2CjTMxiJmL+apbT/zWlAj7avjGbxjx5MskqTmZVN3i</biometricSignatureContent> 

            <version>10</version> 

         </epo> 

      </ns1:getEPOStatusResponse> 

   </env:Body> 

</env:Envelope> 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 6 

W Załączniku nr 7 do Umowy Zamawiający wykreśla pkt 3.3.4. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że aktualnie nie wykorzystuje usługi elektronicznego 

potwierdzenia odbioru (EPO). W przypadku chęci pozyskiwania EPO, Zamawiający, zgodnie  

z postanowieniami § 12 ust. 15 Umowy, ustali niezbędne zmiany w zakresie elektronicznej 

wymiany danych w drodze uzgodnionych procedur. 

 

Pytanie 5.  „Pobieranie plików EPO” pkt 3.1.2.10. – Załącznik nr 7 do Umowy 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający w punkcie 2 wymienia  metodę 

getPlacowkiPocztowe oraz punkcie 3 metodę addReklamacje? Dla Wykonawcy obecne zapisy nie są 

zrozumiałe stąd potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia ze strony Zamawiającego. Wykonawca 

informuje że dane o nadanych przesyłkach z usługą EPO są dostępne w metodzie getEPOStatus. Jeśli 
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ten punkt dotyczy tylko pobierania informacji o EPO Wykonawca prosi o wykreślenie z niego punktu 

2 i 3 w którym wymieniona jest metody getPlacowkiPocztowe i addReklamacje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 7 

Zmianie ulega zapis pkt 3.1.2.10. Załącznika nr 7 do Umowy: 

Było Jest 

3.1.2.10 Pobieranie plików EPO 

Operacja umożliwiająca pobranie, z systemu 

OP, Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru 

(EPO) za pomocą udostępnionych interfejsów: 

1. Pobranie EPO (metoda 

getEPOStatus), który umożliwia 

pobranie danych dotyczących EPO, 

2. Pobranie placówek pocztowych 

(metoda getPlacowkiPocztowe), który 

umożliwia pobrać listę placówek 

pocztowych, 

3. Zgłoszenie reklamacji (metoda 

addReklamacje), który umożliwia 

zgłoszenie, w systemie OP, reklamacji 

dotyczącej braku EPO. 

 

3.1.2.10 Pobieranie plików EPO 

Operacja umożliwiająca pobranie z systemu 
OP, Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru 
(EPO) za pomocą udostępnionych interfejsów: 

1. Pobranie EPO (metoda getEPOStatus), 
który umożliwia pobranie danych 
dotyczących EPO. 

 

  

Pytanie 6.  § 13 Potwierdzenie odbioru Przesyłki listowej rejestrowanej ust. 2 – Załącznik nr 2 do 
SIWZ   
Zamawiający wskazał, iż: 

„W przypadku stosowania elektronicznej formy Potwierdzenia odbioru Wykonawca zobowiązuje się                                       

do przekazywania na każdorazowe żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbiór 

Przesyłki listowej rejestrowanej z EPO z wizualizacją podpisu odbiorcy, opatrzonym pieczęcią i 

podpisem upoważnionego pracownika Wykonawcy, nie później niż w okresie 5 lat, licząc od dnia 

nadania Przesyłki listowej rejestrowanej z EPO”. 

 

Wykonawca wyjaśnia że w przypadku EPO przekazuje grafikę podpisu osoby odbierającej przesyłkę. 

Podpis jest składany na urządzeniu mobilny i tym samym nie ma możliwości przekazania grafiki 

pieczęci, gdyż odbiór przesyłki nie jest dodatkowo kwitowany w dokumentacji papierowej. Po 

doręczeniu przesyłki grafika podpisu osoby odbierającej jest przekazywana do systemu 

Zamawiającego. Oczekiwanie przekazania pieczęci jest sprzeczne z ideą usługi elektronicznego 

potwierdzenia odbioru, gdzie do Zamawiającego przekazywana jest grafika podpisu uzyskanego na 

urządzeniu mobilnym, a nie jest to skan dokumentu odbioru z pieczątką osoby odbierającej. 

Wykonawca informuje, iż usługa opisana przez Zamawiającego nie jest możliwa do realizacji, stąd 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu na następujący: 

 

W przypadku stosowania elektronicznej formy Potwierdzenia odbioru Wykonawca zobowiązuje się 

do przekazania do systemu informatycznego Zamawiającego pliku potwierdzającego odbiór Przesyłki 
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listowej rejestrowanej z EPO z wizualizacją podpisu odbiorcy lub osoby upoważnionej do odbioru 

korespondencji niezwłocznie po doręczeniu przesyłki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.  

Określone w § 13 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ oczekiwanie Zamawiającego dotyczące przekazania 

dokumentu opatrzonego pieczęcią i podpisem potwierdzającego odbiór przesyłki listowej 

rejestrowanej z EPO, nie odnosi się do pieczęci i podpisu odbiorcy korespondencji, ale do pieczęci  

i podpisu upoważnionego pracownika Wykonawcy. 

 

II. 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez dodanie ust. 4 w Rozdziale III w sekcji VI.3). 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania i 

otwarcia ofert. 

Termin składania ofert 05.08.2020 r. godzina 10.00. 
 

 

                     Dyrektor 

Departamentu Obsługi Klientów 

                       Magdalena Mazur-Wolak 

 


