
 
 

Warszawa,20.07.2020 r. 

Departament Zamówień Publicznych 

993200/271/105/2019 

993200/271/IN-610/2020 

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 postępowania: 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. Zgodnie z § 8 ust. 8 „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ:  

„Przesyłki do Jednostek Zamawiającego doręczane będą bezpośrednio do siedziby 

adresata w Dni robocze w godzinach 7:30-14:30.”. 

 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako świadczenie usług pocztowych w obrocie 

krajowym i zagranicznym. Zamówieniem powinna być objęta tylko i wyłącznie 

korespondencja wychodząca od Zamawiającego. Zamawiający niezasadnie postawił wymóg 

doręczania korespondencji przychodzącej do Zamawiającego (nadawanej przez prywatnych 

nadawców, jak i przez innych Zamawiających) w ściśle określonych godzinach każdego 

dnia. 

Należy podkreślić, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego jest konsekwencją 

umowy zawartej z nadawcą, natomiast Zamawiający występując w roli adresata nie jest 

stroną umowy o nadawanie. Umowa z nadawcą może być zawarta albo w drodze 

indywidualnie ustalonych warunków np. w trybie zamówienia publicznego, gdzie doręczenie 

przesyłki w ściśle określonym terminie, np. D + 5, może być jednym ze zobowiązań 

wykonawcy, albo w drodze umowy o świadczenie usług powszechnych zawartej z 

operatorem wyznaczonym. Pojęcie powszechnych usług pocztowych określa art. 45 ust. 1 

Prawa pocztowego, wskazując że są to usługi świadczone przez operatora wyznaczonego o 

zakresie w tym przepisie wymienionym (przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i 

doręczanie przesyłek o wskazanej charakterystyce), z częstotliwością zapewniającą co 

najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek 

pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prawo pocztowe nie określa godzin 
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doręczania przesyłek pocztowych do adresata. Ponieważ przesyłki adresowane do 

Zamawiającego niejednokrotnie będą nadawane jako usługa powszechna, żądanie 

Zamawiającego doręczania przesyłek w określonych godzinach narusza przepisy Prawa 

pocztowego, które obligują do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity 

w porównywalnych warunkach.  

 

Wobec powyższego określanie konkretnych godzin doręczania przesyłek nadchodzących do 

Zamawiającego stanowi naruszenie przepisów Pzp. Zamawiający uniemożliwia ubieganie 

się o udzielenie zamówienia wykonawcom, zdolnym do realizacji niniejszego zamówienia w 

sposób nieuzasadniony. Żądanie Zamawiającego jest nadmierne i niepotrzebne, a przy tym 

rażąco narusza zasady uczciwej konkurencji, gdyż eliminuje z udziału w postępowaniu tych 

wykonawców, którzy są w stanie należycie wykonać usługę.  

 

W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o modyfikację treści SIWZ w następujący 

sposób: wykreślenie z §8 ust. 8 Wzoru umowy i konsekwentnie pozostałych 

postanowień SIWZ związanych z niniejszym ustępem, jako wykraczającego poza 

przedmiot zamówienia i niemającego z nim żadnego związku.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 1 

Zmianie ulegają postanowienia § 8 ust. 8 „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

8. Przesyłki do Jednostek Zamawiającego 

doręczane będą bezpośrednio do siedziby 

adresata w Dni robocze w godzinach 7:30-

14:30. 

8. skreślony. 

Modyfikacja nr 2  

Zmianie ulegają postanowienia § 14 ust. 1 „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

1. Zwrot nadanych Przesyłek dokonywany 

będzie na adres Jednostki Zamawiającego 

umieszczony na Przesyłce. 

1. Zwrot nadanych Przesyłek dokonywany 

będzie na adres Jednostki Zamawiającego 

umieszczony na Przesyłce, w Dni robocze w 

godzinach 7:30-14:30. 
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Pytanie 2. Załącznik nr 9 do „Wzoru umowy” stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Stanowiący wzór potwierdzenia odbioru, zawiera żądanie podania informacji niewynikających 

z przepisów powszechnie obowiązujących, a obowiązek ich uzupełnienia stanowi naruszenie 

m.in. zasady proporcjonalności. Zamawiający wymaga m.in., aby umieszczać na formularzu 

zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO), stosowanego przy doręczaniu pism w 

postępowaniu administracyjnym, poniższych informacji: 

 

 odcisk datownika placówki nadawczej, 

 data i numer pełnomocnictwa, w przypadku kwitowania odbioru przez osobę 

inną niż adresat przy doręczaniu pod wskazanym adresem,  

 data zwrotu przesyłki, w przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy, 

 umieszczenie pieczątki firmowej w przypadku kwitowania odbioru przez osobę 

prawną.  

Należy podkreślić, że kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako „kpa”), w 

przeciwieństwie do rozporządzeń wykonawczych do kpc i kpk, nie wprowadza wzoru 

potwierdzenia odbioru. Oznacza to, że dołączane do przesyłki potwierdzenie odbioru jest 

wzorem uzgodnionym pomiędzy nadawcą a operatorem pocztowym. Kpa reguluje jedynie 

kwestie doręczania przesyłki pod adresem wskazanym na przesyłce oraz czynności jakie 

należy podjąć, gdy nie zastanie się adresata pod tym adresem. Zgodnie z art.  46 §  1 kpa 

odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty 

doręczenia. Obowiązek potwierdzenia doręczenia na piśmie pozostaje w związku z zasadą 

ogólną pisemności postępowania administracyjnego (art. 14). Doręczenie pisma jest ważną 

czynnością i wywołuje doniosłe skutki dla adresata pisma, dlatego też konieczne jest 

rygorystyczne przestrzeganie wymagań dotyczących sposobu dokumentowania tej 

czynności.1 Doręczenie pism jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym 

reguluje art. 45 kpa, zgodnie z którym jednostkom organizacyjnym i organizacjom 

społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru 

pism. Jeśli chodzi natomiast o wydawanie takich przesyłek w placówce pocztowej, to 

zastosowanie będzie mieć art. 37 ustawy Prawo pocztowe. 

 

Stwierdzić zatem należy, że przepisy kpa oraz ustawy Prawo pocztowe nie nakładają 

obowiązku umieszczania na potwierdzeniu odbioru informacji, o których mowa powyżej. Tym 

bardziej, że do kpa nie zostało wydane rozporządzenie wykonawcze określające 

szczegółowy tryb i sposób doręczania przesyłek (analogicznie jak do kpc i kpk). Zatem, wzór 

ZPO winien być uzgodniony pomiędzy nadawcą a operatorem pocztowym, aczkolwiek nie 

może zawierać informacji wykraczających poza niezbędne minimum. Dlatego zasadne 

będzie posługiwanie się wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma lub 

uzgodnienie takiego wzoru po zawarciu umowy. 

 

                                                 

1
 Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. XII, 2017 r. 
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W związku z powyższym,  Wykonawca wnosi o modyfikację Załącznika nr 9 do „Wzoru 

umowy” i zastąpienie wzoru ZPO przedstawionego przez Zamawiającego wzorem, jak 

powyżej, alternatywnie ustalenie wzoru po zawarciu umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 9 „Wzór potwierdzenia odbioru nakładu własnego” 

stanowiący załącznik do Załącznika nr 2 do SIWZ - „Wzór Umowy”, poprzez zastąpienie „Wzoru 

potwierdzenia odbioru nakładu własnego” wzorem potwierdzenia odbioru przekazanym przez 

Wykonawcę w mailu z dnia 09.07.2020 r. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

ustalenia z Wykonawcą modyfikacji wzoru ZPO po zawarciu umowy. 

Modyfikacja nr 3 

Załącznik nr 9 „Wzór potwierdzenia odbioru nakładu własnego” stanowiący załącznik do Załącznika 
nr 2 do SIWZ - „Wzór Umowy”, otrzymuje brzmienie: 
 

„WZÓR POTWIERDZENIA ODBIORU 
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„ 

Modyfikacja nr 4 

Zmianie ulegają postanowienia § 13 ust. 1 „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

1. Zamawiający, do nadawanych Przesyłek 

listowych rejestrowanych, stosować będzie w 

razie potrzeby: 

1) druk Potwierdzenia odbioru nakładu 

Wykonawcy 

lub 

2) druk Potwierdzenia odbioru nakładu 

własnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 

do Umowy. 

Stosowanie EPO będzie się odbywało zgodnie z 

postanowieniami umieszczonymi w dokumencie 

„Warunki techniczne elektronicznej wymiany 

danych”, stanowiącym Załącznik nr 7 do 

Umowy. 

1. Zamawiający, do nadawanych 

Przesyłek listowych rejestrowanych, stosować 

będzie: 

1) druki Potwierdzenia odbioru,  o 

których mowa w § 5 ust. 1 pkt 8 

lub 

2) druki Potwierdzenia odbioru, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. 

Stosowanie EPO będzie się odbywało zgodnie z 

postanowieniami umieszczonymi w 

dokumencie „Warunki techniczne 

elektronicznej wymiany danych”, stanowiącym 

Załącznik nr 7 do Umowy. 
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Modyfikacja nr 5 

Zmianie ulega wykaz załączników do „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Przesyłek objętych 

przedmiotem Umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty 

Załącznik nr 3 – Wykaz Jednostek 

Zamawiającego przypisanych do Jednostek 

Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Wykaz Placówek Pocztowych i 

Jednostek Wykonawcy 

Załącznik nr 5 – Zestawienie ilościowo-

wartościowe Przesyłek listowych nadanych w 

obrocie krajowym i zagranicznym 

Załącznik nr 6 – Zestawienie ilościowo-

wartościowe Przesyłek listowych z opłatą 

przerzuconą na adresata 

Załącznik nr 7 – Warunki techniczne 

elektronicznej wymiany danych 

Załącznik nr 8 – Wzór potwierdzenia nadania 

Przesyłki 

Załącznik nr 9 – Wzór potwierdzenia odbioru 

nakładu własnego 

Załącznik nr 10 – Protokół odbioru 

integracji systemów informatycznych 

Załącznik nr 11 –  Klauzule informacyjne 

Załącznik nr 12 – Dokumenty 

potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania Zamawiającego 

Załącznik nr 13 – Dokumenty 

potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy 

Załącznik nr 14 – Wykaz numerów 

rachunków bankowych Wykonawcy 

Załącznik nr 15 –  Wykaz numerów 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Przesyłek objętych 

przedmiotem Umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty 

Załącznik nr 3 – Wykaz Jednostek 

Zamawiającego przypisanych do Jednostek 

Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Wykaz Placówek Pocztowych i 

Jednostek Wykonawcy 

Załącznik nr 5 – Zestawienie ilościowo-

wartościowe Przesyłek listowych nadanych w 

obrocie krajowym i zagranicznym 

Załącznik nr 6 – Zestawienie ilościowo-

wartościowe Przesyłek listowych z opłatą 

przerzuconą na adresata 

Załącznik nr 7 – Warunki techniczne 

elektronicznej wymiany danych 

Załącznik nr 8 – Wzór potwierdzenia nadania 

Przesyłki 

Załącznik nr 9 – Wzór potwierdzenia odbioru 

Załącznik nr 10 – Protokół odbioru 

integracji systemów informatycznych 

Załącznik nr 11 –  Klauzule informacyjne 

Załącznik nr 12 – Dokumenty 

potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania Zamawiającego 

Załącznik nr 13 – Dokumenty 

potwierdzające umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy 

Załącznik nr 14 – Wykaz numerów 

rachunków bankowych Wykonawcy 

Załącznik nr 15 –  Wykaz numerów 
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Pytanie 3. Zgodnie z § 11 ust. 3  „Wzoru Umowy”  stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ 

 „Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas realizacji Umowy 2 000 sztuk kaset 

(pojemników) typu K-1 o pojemności od 250 do 500 sztuk listów w odniesieniu do 1 Dnia 

roboczego.”.   

 

Dodatkowo, zgodnie z § 11 ust. 4  „Wzoru Umowy”  stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ 

„Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas realizacji przedmiotu Umowy 40 sztuk 

sprawnych technicznie wózków do transportu (o wymiarach nie przekraczających: 1200 mm 

długości, 800 mm szerokości i 1700 mm wysokości) umożliwiających ułożenie 50 sztuk kaset 

(pojemników) typu K-1 o pojemności od 250 do 500 sztuk listów.”.   

 

Należy podkreślić, iż udostępnienie Zamawiającemu kaset (pojemników) do przewozu listów, 

jak również wózków do transportu nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Przekazanie Zamawiającemu na okres realizacji umowy narzędzi usprawniających jej 

wykonanie, w tym udostępnienie kaset czy wózków pocztowych, stanowi wartość dodaną 

(element bonusowy), gdyż odciąża Zamawiającego od konieczności poniesienia 

dodatkowych kosztów w zakresie przygotowania przesyłek do nadania. Zamawiający nie 

może w związku z tym stawiać kategorycznych wymagań w tym zakresie. Niewątpliwie 

wystarczająca na potrzeby zabezpieczenia nadań masowych będzie liczba 30 wózków do 

transportu, udostępniona przed rozpoczęciem realizacji umowy.  

Dodatkowo Zamawiający wskazuje taką samą ilość opakowań zbiorczych w obecnym 

postępowaniu jak w poprzednim (z roku 2017), pomimo tego, że wolumen przesyłek 

wskazany w formularzu cenowym znacznie się zmniejszył. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca wnosi o modyfikację treści SIWZ w 

następujący sposób: modyfikację §11 ust. 3 „Wzoru Umowy” oraz  §11 ust. 4 „Wzoru 

Umowy” poprzez wskazanie:  

 

● § 11 ust. 3:  

„Wykonawca dołoży wszelkich starań aby w miarę posiadanych zasobów udostępnić  

Zamawiającemu na czas realizacji Umowy niezbędną ilość kaset (pojemników) typu K-1 o 

pojemności od 250 do 500 sztuk listów w odniesieniu do 1 Dnia roboczego 

 

● § 11 ust. 4:  

 „Wykonawca dołoży wszelkich starań aby w miarę posiadanych zasobów udostępnić  

Zamawiającemu na czas realizacji przedmiotu Umowy niezbędną ilość sprawnych 

technicznie wózków do transportu (o wymiarach nie przekraczających: 1200 mm długości, 

800 mm szerokości i 1700 mm wysokości) umożliwiających ułożenie kaset (pojemników) 

typu K-1 o pojemności od 250 do 500 sztuk listów.”.   
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wskazana  

w SIWZ liczba kaset 2000 szt. oraz wózków 40 szt. jest zdaniem Zamawiającego optymalną liczbą 

do płynnego zabezpieczenie przekazywania korespondencji w systemie odbioru po 12 wózków. 

Wskazana w SIWZ liczba zabezpiecza Zamawiającego w możliwość wyekspediowania 3 pełnych 

transportów po 12 wózków oraz pozostawienie rezerwy w liczbie 4 wózków. Przytoczone  

w pytaniu stwierdzenie „Dodatkowo Zamawiający wskazuje taką samą ilość opakowań zbiorczych 

w obecnym postępowaniu jak w poprzednim (z roku 2017), pomimo tego, że wolumen przesyłek 

wskazany w formularzu cenowym znacznie się zmniejszył.”, nie ma wpływu na liczbę 

przekazywanych wózków w trakcie dziennej produkcji korespondencji masowej do 

wyekspediowania przez Wykonawcę. Zamawiający w SIWZ określa przewidywane maksymalną 

dzienną produkcję jaką Wykonawca będzie zobowiązany odebrać na poziomie 750 tys. listów.  

W jeden wózek pakuje się średnio 20-25 tys. listów.  

Modyfikacja nr 6 

Zmianie ulegają postanowienia § 11 ust. 3 „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

3. Wykonawca udostępni Zamawiającemu 

na czas realizacji Umowy 2 000 sztuk kaset 

(pojemników) typu K-1 o pojemności od 250 do 

500 sztuk listów w odniesieniu do jednego Dnia 

roboczego. 

3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby w 

miarę posiadanych zasobów, udostępnić  

Zamawiającemu na czas realizacji Umowy 

niezbędną ilość kaset (pojemników) typu K-1 o 

pojemności od 250 do 500 sztuk listów w 

odniesieniu do jednego Dnia roboczego. 

 

Modyfikacja nr 7 

Zmianie ulegają postanowienia § 11 ust. 4 „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu 

na czas realizacji przedmiotu Umowy 40 sztuk 

sprawnych technicznie wózków do transportu 

(o wymiarach nie przekraczających: 1200 mm 

długości, 800 mm szerokości i 1700 mm 

wysokości) umożliwiających ułożenie 50 sztuk 

kaset (pojemników) typu K-1 o pojemności od 

250 do 500 sztuk listów. 

4. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby w 

miarę posiadanych zasobów, udostępnić  

Zamawiającemu na czas realizacji przedmiotu 

Umowy niezbędną ilość sprawnych technicznie 

wózków do transportu (o wymiarach nie 

przekraczających: 1200 mm długości, 800 mm 

szerokości i 1700 mm wysokości) 

umożliwiających ułożenie kaset (pojemników) 

typu K-1 o pojemności od 250 do 500 sztuk 

listów w odniesieniu do jednego Dnia 

roboczego. 
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Pytanie 4. Zgodnie z § 5 ust. 4 Wzoru umowy:   

„Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 3, służy pokryciu 

roszczeń Zamawiającego, pracowników zatrudnionych w Jednostkach Zamawiającego oraz 

osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem Umowy.”.   

  

W niniejszym stanie faktycznym umowa zostanie zawarta z Zamawiającym, a nie jego 

pracownikami czy osobami trzecimi. Dlatego rozszerzanie odpowiedzialności na dodatkowe 

podmioty jest niedopuszczalne. 

  

Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca wnosi o modyfikację treści SIWZ w następujący 

sposób: wykreślenie z §5 ust. 4 Wzoru umowy i konsekwentnie pozostałych postanowień 

SIWZ związanych z niniejszym ustępem. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 8 

Zmianie ulegają postanowienia § 5 ust. 4 „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej, o którym mowa w ust. 3, służy 

pokryciu roszczeń Zamawiającego, 

pracowników zatrudnionych w Jednostkach 

Zamawiającego oraz osób trzecich powstałych 

w związku z wykonywaniem Umowy. 

4. skreślony.  

 

 

Pytanie 5. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8) Wzoru umowy: 

  Wykonawca zobowiązuje się, w ramach maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 3: (…) dostarczać druki ZPO dla Przesyłek listowych rejestrowanych 

nadawanych przez Zamawiającego z ZPO. 

 

Zamawiający nie określa jednak rodzaju i liczby druków ZPO. Uniemożliwia to 

zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a tym samym precyzyjne obliczenie 

ceny za realizację usługi.  

 

W związku z tym,  Wykonawca  wnosi o uzupełnienie Formularza Ofertowego lub Wzoru 

Umowy o postanowienia pozwalające oszacować liczbę wymaganych druków ZPO, a także 

ich rodzaje (zależne od trybu doręczenia: ogólnego, administracyjnego itd.) oraz sposób 

dystrybucji.  

 

Dodatkowo, w myśl § 13 ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy dot. druku nakładu własnego 

Zamawiającego (stanowiącego załącznik nr 9 do Wzoru Umowy), Wykonawca wnosi o 

potwierdzenie, że druk potwierdzenie odbioru nakładu Wykonawcy, o którym mowa w § 5 
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ust. 1 pkt 8) Wzoru umowy, to druk stosowany przy nadawaniu przesyłek na tzw. „zasadach 

ogólnych”, a nie na tzw. „zasadach specjalnych”.      

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 9 

Zmianie ulegają postanowienia § 5 ust. 1 pkt 8) „Wzoru Umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

8) dostarczać druki ZPO dla Przesyłek 

listowych rejestrowanych nadawanych przez 

Zamawiającego z ZPO; 

8) dostarczać druki ZPO dla Przesyłek 

listowych rejestrowanych nadawanych przez 

Zamawiającego z ZPO, doręczanych na 

zasadach Prawa pocztowego w obrocie 

krajowym oraz doręczanych w obrocie 

międzynarodowym; 

 

Zamawiający szacuje, że w ramach przedmiotu umowy nada na tzw. „zasadach ogólnych” około 5% 

wolumenu przesyłek listowych rejestrowanych z ZPO oraz przesyłek listowych rejestrowanych 

priorytetowych z ZPO w obrocie krajowym wskazanych w Tab. 1 w Załączniku nr 1 do Umowy oraz 

nada w obrocie zagranicznym 100% wolumenu przesyłek listowych rejestrowanych priorytetowych 

z ZPO wskazanych w Tab. 1 w Załączniku nr 1 do Umowy. Druki potwierdzenia odbioru dla 

przesyłek doręczanych na zasadach postępowania administracyjnego będą drukowane 

samodzielnie przez Zamawiającego.  

 

 

Pytanie 6. §19 „Wzoru Umowy” stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - Kary umowne 

wskazane w poszczególnych ustępach 

 

1. § 19 ust. 1 pkt 1): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z 

tytułu: (…): 

„ 1) utraty przez Wykonawcę Przesyłki poleconej - w wysokości pięćdziesięciokrotność opłaty 

pobranej za jej nadanie za każdy przypadek odrębnie”.  

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy, jako niezgodnego z 

obowiązującymi przepisami, powodującego dublowanie się obligatoryjnego 

odszkodowania wynikającego z prawa pocztowego  (w przypadku uznania reklamacji) 

z karą umowną ewentualnie wnosi o modyfikację zapisu i przyjęcie jego 

następującego brzmienia:  

„1) utraty przez Wykonawcę Przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez 

Zamawiającego, nie wyższej jednak niż  pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez 

operatora wyznaczonego za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej” 

(zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy prawo pocztowe).  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 10 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 1 „Wzoru Umowy” - Załącznik nr 2 do SIWZ: 

Było Jest 

1) utraty przez Wykonawcę Przesyłki 

poleconej – w wysokości pięćdziesięciokrotności 

opłaty pobranej za jej nadanie za każdy 

przypadek odrębnie; 

1) utraty przez Wykonawcę Przesyłki poleconej 

- w wysokości żądanej przez Zamawiającego, 

nie wyższej jednak niż  pięćdziesięciokrotność 

opłaty pobranej przez operatora 

wyznaczonego za traktowanie przesyłki 

pocztowej jako przesyłki poleconej; 

 

 

Pytanie 7. § 19 ust. 1 pkt 2): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z 
tytułu: (…) 
„2) niedotrzymania przez Wykonawcę warunków realizacji elektronicznej wymiany danych 

dotyczących Przesyłek, w sposób określony w § 12 oraz w Załączniku nr 7 do Umowy, w 

przypadku, gdy elektroniczna wymiana danych nie będzie realizowana przez Wykonawcę w 

całości w okresie dłuższym niż 2 Dni robocze – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden 

tysiąc złotych) po upływie 2 Dni roboczych za każdy kolejny, rozpoczęty Dzień roboczy 

niedostępności w całości elektronicznej wymiany danych.”.   

 

Załącznik nr 7 do Wzoru umowy – „Warunki techniczne elektronicznej wymiany danych” 

określa w pkt 2.3. procedurę awaryjną – przesyłanie danych drogą mailową. Zatem realizacja 

usługi polegająca m.in. na przyjęciu przesyłki do nadania jest zabezpieczona, a przekazanie 

danych dotyczących nadawanych przesyłek nastąpi w innej formie. W takim przypadku 

jakakolwiek kara umowna z ww. tytułu jest bezzasadna. 

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 2) „Wzoru umowy” lub obniżenie kary 

z 1 000 zł na 500 zł.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Modyfikacja nr 11 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 2) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

2) niedotrzymania przez Wykonawcę 

warunków realizacji elektronicznej wymiany 

danych dotyczących Przesyłek, w sposób 

określony w § 12 oraz w Załączniku nr 7 do 

2) niedotrzymania przez Wykonawcę 

warunków realizacji elektronicznej wymiany 

danych dotyczących Przesyłek, w sposób 

określony w § 12 oraz w Załączniku nr 7 do 
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Umowy, w przypadku, gdy elektroniczna 

wymiana danych nie będzie realizowana przez 

Wykonawcę w całości w okresie dłuższym niż 2 

Dni robocze – w wysokości 1 000,00 PLN 

(słownie: jeden tysiąc złotych) po upływie 2 Dni 

roboczych za każdy kolejny, rozpoczęty Dzień 

roboczy niedostępności w całości elektronicznej 

wymiany danych; 

Umowy, w przypadku, gdy elektroniczna 

wymiana danych nie będzie realizowana przez 

Wykonawcę w całości w okresie dłuższym niż 2 

Dni robocze – w wysokości 500,00 PLN 

(słownie: pięćset złotych) po upływie 2 Dni 

roboczych za każdy kolejny, rozpoczęty Dzień 

roboczy niedostępności w całości 

elektronicznej wymiany danych; 

 

 

Pytanie 8. § 19 ust. 1 pkt 3): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z 

tytułu: (…) 

„3) niedotrzymania terminów udostępniania plików elektronicznych zawierających dane 

dotyczące liczby, wartości i terminów nadanych i zwróconych Przesyłek, o których mowa w 

§12 ust. 14 – w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) za każde rozpoczęte 24 

godzimy opóźnienia, za każdy przypadek odrębnie." 

 

Brak uzgodnienia salda niezbędnego do wystawienia faktury VAT  będzie wypływał na 

możliwość Wykonawcy wystawienie (w terminie) faktury VAT, która będzie bezsporna, stąd 

też Wykonawca będzie podejmował wszelkie działania by nie następowało opóźnienie w 

przekazywaniu danych. Niemniej Wykonawca zauważa, iż obecny zapis wskazuje że 

opóźnienie o 24h powoduje już naliczenie kary umownej co po stronie Wykonawcy 

praktycznie nie pozwala na usunięcie awarii czy podjęcie działań naprawczych. W związku z 

tym Wykonawca prosi o modyfikację SIWZ i przyjęcie następującego zapisu: 

  

„3) niedotrzymania terminów udostępniania plików elektronicznych zawierających dane 

dotyczące liczby, wartości i terminów nadanych i zwróconych Przesyłek, o których mowa w 

§12 ust. 14 – w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień roboczy 

opóźnienia, za każdy przypadek odrębnie, przy czym kara umowna jest należna w 

przypadku kiedy opóźnienie w przekazaniu danych przekroczy jeden dzień roboczy." 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 12 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 3) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

3) niedotrzymania terminów udostępniania 

plików elektronicznych zawierających dane 

dotyczące liczby, wartości i terminów nadanych 

i zwróconych Przesyłek, o których mowa w §12 

ust. 14 – w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto 

złotych) za każde rozpoczęte 24 godziny 

3) niedotrzymania terminów udostępniania 

poprawnie sporządzonych (zgodnych z 

wymaganiami określonymi w Załączniku nr 7) 

plików elektronicznych zawierających dane 

dotyczące liczby, wartości i terminów 

nadanych i zwróconych Przesyłek, o których 

mowa w § 12 ust. 14 – w wysokości 100,00 PLN 
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opóźnienia, za każdy przypadek odrębnie. (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty 

Dzień roboczy opóźnienia, za każdy przypadek 

odrębnie, przy czym kara umowna jest należna 

w przypadku kiedy opóźnienie w przekazaniu 

danych przekroczy jeden Dzień roboczy. 

 

 

Pytanie 9. § 19 ust. 1 pkt 4): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z 

tytułu: (…) 

„4) wystąpienia rozbieżności pomiędzy odpowiedzią Wykonawcy na reklamację w wersji 

elektronicznej, o której mowa w § 12 ust. 13, a odpowiedzią Wykonawcy na reklamację w 

wersji papierowej – w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy 

przypadek odrębnie.”.  

 

Wykonawca  wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 4) „Wzoru Umowy” lub obniżenie kary 

umownej z 50 zł na 25 zł 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.  

Wysokość kary utrzymana zostanie na poziomie obowiązującym w obecnej umowie z Wykonawcą. 

 

Pytanie 10. § 19 ust. 1 pkt 5): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…) 

„5) naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 8 ust. 2 i 3 w zakresie oznaczenia 

Placówek pocztowych, których wykaz zawiera Tabela nr 1 Załącznika nr 4 do Umowy – w 

wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek odrębnie.". 

 

Sposób oznakowania miejsca przeznaczonego na prowadzenie placówek pocztowych 

określają odrębne szczegółowe przepisy. Zatem brak jest podstaw ustalenia kary umownej z 

tytułu nieprzestrzegania lub naruszenia tych (odrębnych) przepisów.   

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 5) „Wzoru Umowy” lub obniżenie kary 

umownej z 500 zł na 250 zł.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 13 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 5) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

5) naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 

8 ust. 2 i 3 w zakresie oznaczenia Placówek 

pocztowych, których wykaz zawiera Tabela nr 1 

5) naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

§ 8 ust. 2 i 3 w zakresie oznaczenia Placówek 

pocztowych, których wykaz zawiera Tabela nr 



14 
 

Załącznika nr 4 do Umowy – w wysokości 

500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy 

przypadek odrębnie. 

1 Załącznika nr 4 do Umowy – w wysokości 

400,00 PLN (słownie: czterysta złotych) za 

każdy przypadek odrębnie. 

 

 

Pytanie 11. § 19 ust. 1 pkt 6): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…) 

„6) niedostarczenia przez Wykonawcę wózka, o którym mowa w § 11 ust. 4 i 7 lub 

dostarczenia niesprawnego wózka – w wysokości 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) 

za każdy przypadek odrębnie.”.  

 

Brak możliwości transportu, gdy wózek nie zostanie dostarczony lub będzie niesprawny 

stanowi problemem organizacyjny w procesie nadawczym, leżącym po stronie Wykonawcy. 

Jeżeli więc przesyłki nie zostaną nadane, to Wykonawca nie uzyska wynagrodzenia z tytułu 

przesyłek, które w przeciwnym razie zostałyby przyjęte do obrotu pocztowego, zatem to 

Wykonawca ponosi stratę. Dodatkowo należy zaznaczyć, że udostępnienie wózków do 

transportu wykracza poza zakres przedmiotu zamówienia, dlatego wprowadzenie 

przedmiotowej kary umownej do postanowień umownych jest nieuzasadnione. 

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 6) Wzoru umowy lub obniżenie kary 

umownej  z 300 zł na 100 zł 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 14 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 6) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

6) niedostarczenia przez Wykonawcę 

wózka, o którym mowa w § 11 ust. 4 i 8 lub 

dostarczenia niesprawnego wózka – w 

wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) 

za każdy przypadek odrębnie; 

6) skreślony; 

 

 

Pytanie 12. § 19 ust. 1 pkt 7): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…) 

7) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wartości środków finansowych brutto, które pozostały do 

wykorzystania z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na dzień odstąpienia od Umowy lub 

wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę po uwzględnieniu wszystkich wzajemnych 

rozliczeń finansowych pomiędzy stronami z tytułu realizacji Umowy.”   
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Z uwagi na fakt, iż kara powinna spełniać funkcje odszkodowawcze, a nie przychodowe, 

zaproponowana kara jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości przedmiotu 

zamówienia.  

Wykonawca wnosi o modyfikację § 19 ust. 1 pkt 7) Wzoru umowy poprzez ustalenie 

wysokości kary umownej na poziomie 2% wartości środków, które pozostały do 

wykorzystania w ramach Umowy 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 15 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 7) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

7) odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę lub wypowiedzenia Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20% wartości środków finansowych brutto, 

które pozostały do wykorzystania z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy na dzień 

odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia 

Umowy przez Wykonawcę po uwzględnieniu 

wszystkich wzajemnych rozliczeń finansowych 

pomiędzy Stronami z tytułu realizacji Umowy; 

7) odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę lub wypowiedzenia Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości środków finansowych brutto, 

które pozostały do wykorzystania z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy na dzień 

odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia 

Umowy przez Wykonawcę po uwzględnieniu 

wszystkich wzajemnych rozliczeń finansowych 

pomiędzy Stronami z tytułu realizacji Umowy; 

 

 

Pytanie 13. § 19 ust. 1 pkt 8): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…) 

8) odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 7 pkt. 1 lub wypowiedzenia Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 23 ust. 2, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości środków 

finansowych brutto, które pozostały do wykorzystania z tytułu realizacji przedmiotu Umowy 

na dzień odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego po 

uwzględnieniu wszystkich wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami z tytułu 

realizacji Umowy" 

 

Z uwagi na fakt, iż kara powinna spełniać funkcje odszkodowawcze, a nie przychodowe, 

zaproponowana kara jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości przedmiotu 

zamówienia.   

 

Wykonawca wnosi o modyfikację § 19 ust. 1 pkt 8) Wzoru umowy poprzez ustalenie 

wysokości kary umownej na poziomie 2% wartości środków, które pozostały do 

wykorzystania w ramach Umowy.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 16 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 8) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

8) odstąpienia od Umowy z przyczyn 

określonych w ust. 7 pkt. 1 lub wypowiedzenia 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy określonych w 

§ 23 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20% wartości 

środków finansowych brutto, które pozostały 

do wykorzystania z tytułu realizacji przedmiotu 

Umowy na dzień odstąpienia od Umowy lub 

wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego 

po uwzględnieniu wszystkich wzajemnych 

rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami z 

tytułu realizacji Umowy; 

8) odstąpienia od Umowy z przyczyn 

określonych w ust. 7 pkt. 1 lub wypowiedzenia 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy określonych w 

§ 23 ust. 2, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości środków finansowych brutto, 

które pozostały do wykorzystania z tytułu 

realizacji przedmiotu Umowy na dzień 

odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia 

Umowy przez Zamawiającego po 

uwzględnieniu wszystkich wzajemnych 

rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami z 

tytułu realizacji Umowy; 

 

 

Pytanie 14. § 19 ust. 1 pkt 9): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…) 

9) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostarczenia rozwiązania w celu zapewnienia 

elektronicznej wymiany danych dotyczących Przesyłek z Zamawiającym, o którym mowa w § 

3 ust. 4 – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia.  

 

Wykonawca wskazuje, iż w takim przypadku zastosowanie będzie miała procedura awaryjna 

wskazana w załączniku nr 7 do Wzoru umowy, gdzie dane dotyczące nadawanych przesyłek 

przekazywane będą w innej formie.”  

 

Wykonawca  wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 9) Wzoru Umowy, alternatywnie o 

modyfikację wysokości kary z: „1 000 zł” na: „200 zł” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 

Wysokość kary utrzymana zostanie na poziomie obowiązującym w obecnej umowie z Wykonawcą. 

 

Pytanie 15. § 19 ust. 1 pkt 10): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą 

umowną z tytułu: (…) 

10) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 9 – w wysokości 50,00 PLN 
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(słownie: pięćdziesiąt  złotych), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia, odrębnie za 

każdy przypadek.  

 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż przez każdy przypadek Zamawiający rozumie każdy 

przypadek opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia przez Wykonawcę.   

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 10) Wzoru umowy, alternatywnie o 

modyfikację wysokości kary z: „50 zł” na: „10 zł”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. 

Wysokość kary utrzymana zostanie na poziomie obowiązującym w obecnej umowie z Wykonawcą. 

 

Pytanie 16. § 19 ust. 1 pkt 11): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…) 

11) realizacji przedmiotu Umowy przez osoby, wykonujące czynności, o których mowa w § 5 

ust. 5 pkt 1-3, na innej podstawie niż umowa o pracę z Wykonawcą lub Podwykonawcą – w 

wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), odrębnie za każdą osobę, której to 

dotyczy – za każdy dzień, w którym osoba wykonująca czynności, o których mowa w § 5 ust. 

5 pkt 1-3, wykonywała przedmiot Umowy na innej podstawie niż umowa  o pracę. 

Z uwagi na fakt, że kara ma spełniać funkcje odszkodowawcze a nie przychodowe, 

zaproponowana kara jest nieproporcjonalnie wysoka. W związku z tym, Wykonawca wnosi 

o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 11) Wzoru umowy, bowiem Zamawiający w sposób 

nieuprawniony ingeruje w sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Wykonawcę, ewentualnie obniżenie kary z 5000 zł na 500 zł.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 17 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 11) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

11) realizacji przedmiotu Umowy przez 

osoby, wykonujące czynności, o których mowa 

w § 5 ust. 5 pkt 1-3, na innej podstawie niż 

umowa o pracę z Wykonawcą lub 

Podwykonawcą – w wysokości 5 000,00 PLN 

(słownie: pięć tysięcy złotych), odrębnie za 

każdą osobę, której to dotyczy – za każdy dzień, 

w którym osoba wykonująca czynności, o 

których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1-3, wykonywała 

przedmiot Umowy na innej podstawie niż 

umowa o pracę; 

11) realizacji przedmiotu Umowy przez 

osoby, wykonujące czynności, o których mowa 

w § 5 ust. 5 pkt 1-3, na innej podstawie niż 

umowa o pracę z Wykonawcą lub 

Podwykonawcą – w wysokości 500,00 PLN 

(słownie: pięćset złotych), odrębnie za każdą 

osobę, której to dotyczy – za każdy dzień, w 

którym osoba wykonująca czynności, o których 

mowa w § 5 ust. 5 pkt 1-3, wykonywała 

przedmiot Umowy na innej podstawie niż 

umowa o pracę; 
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Pytanie 17. § 19 ust. 1 pkt 12): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…) 12) opóźnienia terminu powiadomienia, o którym mowa w § 18a, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych), za każdy dzień 

opóźnienia; 

 

Wykonawca  wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 12) Wzoru umowy 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.  

 

  

Pytanie 18. § 19 ust. 1 pkt 13): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…) „13) opóźnienia opóźnienie terminu zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia 

wszelkich materiałów zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, o 

którym mowa w § 18 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia;” 

 

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 13) Wzoru umowy, alternatywnie o 

modyfikację wysokości kary z: „50 zł” na: „20 zł” oraz dookreślenie katalogu 

materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.  

Wysokość kary utrzymana zostanie na poziomie obowiązującym w obecnej umowie z Wykonawcą. 

 

 

Pytanie 19. § 19 ust. 1 pkt 14): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…)  

14) wydania przesyłki poleconej osobie inna niż osoba uprawniona na podstawie art. 43 

Kodeksu postępowania administracyjnego do jej odbioru w przypadku nieobecności adresata 

- w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) za każdy przypadek odrębnie; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ. 

Modyfikacja nr 18 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 14) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

14) wydania przesyłki poleconej osobie inna niż 

osoba uprawniona na podstawie art. 43 

Kodeksu postępowania administracyjnego do jej 

14) skreślony; 
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odbioru w przypadku nieobecności adresata - w 

wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) 

za każdy przypadek odrębnie; 

 

Pytanie 20. § 19 ust. 1 pkt 15): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…)  

15) wydania przesyłki poleconej kierowanej do jednostek organizacyjnych i organizacji 

społecznych w sposób naruszający postanowienia art. 45 Kodeksu postępowania 

administracyjnego 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) za każdy przypadek odrębnie; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 19 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 15) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

15) wydania przesyłki poleconej kierowanej do 

jednostek organizacyjnych i organizacji 

społecznych w sposób naruszający 

postanowienia art. 45 Kodeksu postępowania 

administracyjnego 300,00 PLN (słownie: trzysta 

złotych) za każdy przypadek odrębnie; 

15) skreślony; 

 

 

Pytanie 21. § 19 ust. 1 pkt 16): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…)  

16) wydania przesyłki poleconej adresatowi innemu niż wskazany przez Zamawiającego - w 

wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) za każdy przypadek odrębnie 

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 14) -16) Wzoru umowy, jako 

niezgodnych z obowiązującymi przepisami, powodujących dublowanie się 

obligatoryjnego odszkodowania wynikającego z prawa pocztowego  (w przypadku 

uznania reklamacji) z karą umowną.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 20 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 16) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

16) wydania przesyłki poleconej adresatowi 

innemu niż wskazany przez Zamawiającego - w 

wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) 

16) skreślony; 
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za każdy przypadek odrębnie 

 

 

Pytanie 22. § 19 ust. 1 pkt 17): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…)  

17) niespełnienia przez Wykonawcę wymagania określonego w § 8 ust. 2 pkt 3 - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości  5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 60 dni, o którym 

mowa w § 8 ust. 2 pkt 3, na przywrócenie liczby Placówek pocztowych do liczby określonej w 

§ 8 ust. 2 pkt 1; 

 

Wykonawca wnosi nosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 17) Wzoru umowy, alternatywnie 

o modyfikację wysokości kary z: „5 000 zł” na: „500 zł”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.  

Modyfikacja nr 21 

Zmianie ulegają postanowienia § 19 ust. 1 pkt 17) „Wzoru umowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

Było Jest 

17) niespełnienia przez Wykonawcę wymagania 

określonego w § 8 ust. 2 pkt 3 - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowna w 

wysokości  5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 

złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

liczony od upływu terminu 60 dni, o którym 

mowa w § 8 ust. 2 pkt 3, na przywrócenie liczby 

Placówek pocztowych do liczby określonej w § 8 

ust. 2 pkt 1; 

17) niespełnienia przez Wykonawcę 

wymagania określonego w § 8 ust. 2 pkt 3 - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowna w wysokości  500,00 PLN (słownie: 

pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, liczony od upływu terminu 60 dni, 

o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3, na 

przywrócenie liczby Placówek pocztowych do 

liczby określonej w § 8 ust. 2 pkt 1; 

 

 

Pytanie 23. § 19 ust. 1 pkt 18): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…)  

18) nieodebrania przez Wykonawcę w danym Dniu roboczym z Jednostek Zamawiającego 

wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy, Przesyłek przeznaczonych do nadania - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości sumy opłat za nadanie 

Przesyłek wchodzących w skład nieodebranej partii Przesyłek z danej Jednostki 

Zamawiającego, za każdy przypadek odrębnie; 

 

Wykonawca  wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 18) Wzoru umowy, alternatywnie o 

modyfikację wysokości kary do kwoty 48 PLN z danej Jednostki Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.  

Wysokość kary utrzymana zostanie na poziomie obowiązującym w obecnej umowie z Wykonawcą. 

 

Pytanie 24. § 19 ust. 1 pkt 19): Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 

z tytułu: (…)  

19) niepodanie przyczyny zwrotu przesyłki - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych) za każdy przypadek 

odrębnie. 

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie § 19 ust. 1 pkt 19) Wzoru umowy, jako niezgodnego z 

obowiązującymi przepisami, powodującego dublowanie się obligatoryjnego 

odszkodowania wynikającego z prawa pocztowego  (w przypadku uznania reklamacji) 

z karą umowną.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Twierdzenie Wykonawcy w zakresie dublowania 

się obligatoryjnego odszkodowania wynikającego z prawa pocztowego (w przypadku uznania 

reklamacji) z karą umowną, stoi w sprzeczności z dotychczasowymi doświadczeniami 

Zamawiającego wynikającymi z realizacji obecnie obowiązującej umowy zawartej z Wykonawcą. 

 

II. 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.  

 

 

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego 

Magdalena Mazur-Wolak 


