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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Doręczanie świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie gotówkowej 
na wskazany przez świadczeniobiorcę adres”; znak sprawy: TZ/271/5/21. 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że wpłynęły pytania dotyczące 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), na które udziela się następujących odpowiedzi: 

Pytanie nr 1:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 8 zawiera zapis: 
„Nadawcami przekazów są Terenowe Jednostki Organizacyjne Zamawiającego oraz Jednostki 
Realizujące Umowy Międzynarodowe (JRUM), zwane dalej łącznie „jednostkami Zamawiającego”. 
Wykaz jednostek Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, stanowiący Załącznik nr … do Umowy.”  
Zamawiający wskazał, że wśród jednostek ZUS które będą nadawały przekazy są Jednostki 
Realizujące Umowy międzynarodowe.  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przedmiotem umowy jest doręczanie świadczeń z 
ubezpieczeń społecznych na wskazany adres wyłącznie w obrocie krajowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Jednocześnie informuje, iż przedmiotem umowy jest doręczanie świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych na wskazany adres wyłącznie w obrocie krajowym. 
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Pytanie nr 2:  

SWZ, pkt 2.2 „Termin wykonania zamówienia” zawiera treść: 

„Termin wykonania zamówienia: 

− Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat od daty jej zawarcia lub do wyczerpania ceny całkowitej 
brutto, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, jeżeli wyczerpanie tej ceny nastąpi przed upływem 
czterech lat od dnia zawarcia umowy,  

(…)” 

Zamawiający wskazał  termin wykonania zamówienia jednakże nie wskazał minimalnej wartości lub 
wielkości realizacji usług. W związku z tym, Wykonawca powołując się na art. 433 pkt 4 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wnosi o wskazanie minimalnej ilości 
przekazów które zostaną powierzone Wykonawcy do realizacji po zawarciu umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

 
Modyfikacja nr 1:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 1  otrzymuje następujące brzmienie: 

BYŁO  

1. Przedmiotem Umowy jest doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom uprawnionym na wskazany przez Zamawiającego 
adres. Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych może być realizowane za pośrednictwem 
osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń: 

1) w formie przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (Dz.U. z  2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), 

lub  

2) w formie przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794 z późn. zm.), pod warunkiem, że 
udostępnienie (wypłata) świadczenia osobie uprawnionej będzie polegało na doręczeniu świadczenia 
na wskazany przez Zamawiającego adres, 

dalej zwanymi „przekazami”. 
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JEST  

1. Przedmiotem Umowy jest doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom uprawnionym na wskazany przez Zamawiającego 
adres. Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych może być realizowane za pośrednictwem 
osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń: 

1) w formie przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe (Dz.U. z  2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), 

lub  

2) w formie przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794 z późn. zm.), pod warunkiem, że 
udostępnienie (wypłata) świadczenia osobie uprawnionej będzie polegało na doręczeniu 
świadczenia na wskazany przez Zamawiającego adres, 

dalej zwanymi „przekazami”. 

Minimalna ilość przekazów, które zostaną powierzone Wykonawcy do realizacji w ramach 
Umowy, wynosi 48.000.000 sztuk (słownie: czterdzieści osiem milionów) z zastrzeżeniem, że w 
przypadku zmian przepisów prawa powszechnego w sposób wpływający na realizację przedmiotu 
Umowy, w tym na minimalną ilość przekazów, powyższa liczba przekazów może ulec 
zmniejszeniu. W takim przypadku przedmiot Umowy może być realizowany w mniejszym zakresie 
wynikającym ze zmiany przepisów prawa albo Zamawiający może wypowiedzieć Umowę na 
warunkach określonych w ust. 82.  

 
 
Modyfikacja nr 2:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 82  otrzymuje następujące brzmienie: 

BYŁO  

W przypadku zmian uwarunkowań prawnych dotyczących przedmiotu Umowy, w szczególności 
zmiany przepisów ustawy Prawo pocztowe i ustawy o usługach płatniczych, w sposób wpływający na 
prawidłową realizację przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej przyczynie wypowiedzenia. 
Wypowiedzenie będzie skuteczne po upływie 21 dni od przekazania oświadczenia o wypowiedzeniu i 
spłacie zobowiązań wynikających z usług wykonanych do dnia wypowiedzenia Umowy. W takim 
przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy. 

 
JEST  

W przypadku zmian przepisów prawa powszechnego dotyczących przedmiotu Umowy, w 
szczególności zmiany przepisów ustawy Prawo pocztowe i ustawy o usługach płatniczych albo 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w sposób wpływający na 
realizację przedmiotu Umowy, w tym na minimalną ilość przekazów, które zostaną powierzone 
Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej przyczynie 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie będzie skuteczne po upływie 21 dni od przekazania oświadczenia o 
wypowiedzeniu i spłacie zobowiązań wynikających z usług wykonanych do dnia wypowiedzenia 
Umowy. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. 
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Modyfikacja nr 3:  
Zmianie ulega pkt. 2.1.2 SWZ:  

BYŁO  

Przedmiotem zamówienia jest doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Wymagane cechy usług: 
Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych osobom uprawnionym na wskazany przez Zamawiającego adres może być realizowane 
za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń: 

 w formie przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 

listopada  

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.);  

 w formie przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794), pod 

warunkiem, że udostępnienie (wypłata) świadczenia osobom uprawnionym 

będzie polegało na doręczeniu świadczenia na wskazany przez Zamawiającego 

adres. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 

 
JEST  

Przedmiotem zamówienia jest doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Wymagane cechy usług: 
Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych osobom uprawnionym na wskazany przez Zamawiającego adres może być realizowane 
za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń: 

 w formie przekazów pocztowych, o których mowa w ustawie z dnia 23 

listopada  

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.);  

 w formie przekazów pieniężnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794), pod 

warunkiem, że udostępnienie (wypłata) świadczenia osobom uprawnionym 

będzie polegało na doręczeniu świadczenia na wskazany przez Zamawiającego 

adres. 

Minimalna ilość przekazów, które zostaną powierzone Wykonawcy do realizacji w ramach 
Umowy, wynosi 48.000.000 sztuk (słownie: czterdzieści osiem milionów) z zastrzeżeniem, że w 
przypadku zmian przepisów prawa powszechnego w sposób wpływający na realizację przedmiotu 
Umowy, w tym na minimalną ilość przekazów, powyższa liczba przekazów może ulec 
zmniejszeniu. W takim przypadku przedmiot Umowy może być realizowany w mniejszym zakresie 
wynikającym ze zmiany przepisów prawa albo Zamawiający może wypowiedzieć Umowę na 
warunkach określonych w ust. 82. Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do 
SWZ.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 
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Pytanie nr 3:  

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Wymiana danych KSI ZUS z 
Wykonawcą usługi” pkt.3.4 "Technologia wymiany plików".  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że komunikacja w zakresie wymiany danych może 
odbywać się również za pośrednictwem zaszyfrowanych i podpisanych przesyłek przekazywanych za 
pośrednictwem systemu aplikacji klienckiej SEDI, która przekazuje lub odbiera pliki z systemu 
wymiany plików Zamawiającego, przy czym szyfrowanie i podpisywanie przesyłek odbywa się za 
pomocą PGP z wykorzystaniem kluczy szyfrujących. W przypadku awarii łącza SEDI, alternatywnym 
sposobem komunikacji jest przekazanie/odbiór zaszyfrowanych plików poprzez email. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Jednocześnie informuje, iż komunikacja w zakresie wymiany danych może odbywać się również za 
pośrednictwem zaszyfrowanych i podpisanych przesyłek przekazywanych za pośrednictwem 
systemu aplikacji klienckiej SEDI, która przekazuje lub odbiera pliki z systemu wymiany plików 
Zamawiającego, przy czym szyfrowanie i podpisywanie przesyłek odbywa się za pomocą PGP z 
wykorzystaniem kluczy szyfrujących. W przypadku awarii łącza SEDI, alternatywnym sposobem 
komunikacji jest przekazanie/odbiór zaszyfrowanych plików poprzez email. 

Pytanie nr 4:  

Załącznik nr 8 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zwraca się z prośbą o akceptację, aby „Procedura awaryjna przekazywania danych 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Usługi” obejmowała również Procedurę generowania i 
wymiany kluczy szyfrujących mając na uwadze dotychczasowe praktyki w zakresie realizacji 
kontraktu. Opis procedury stanowi   Załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3, w przypadku wykorzystania do wymiany danych 
systemu aplikacji klienckiej SEDI Zamawiający wyjaśnia, iż „Procedura awaryjna przekazywania 
danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Usługi” stanowiący załącznik nr 8 do OPZ będzie 
obejmować „Procedurę generowania i wymiany kluczy szyfrujących”.  

Pytanie nr 5:  

SWZ, pkt 3.1 „Wysokość wadium” zawiera treść: 

„Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4 500 000,00 zł 
(słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).” 

Wykonawca wnosi o obniżenie wadium do kwoty 2 000 000,00 złotych. Proponowana przez 
Zamawiającego wysokość wadium przełoży się na znaczne koszty prowizji za wystawienie gwarancji 
bankowej, co będzie miało wpływ na kalkulację ceny realizacji usługi. Obniżenie wysokości wadium 
do dwóch milionów złotych nie będzie powodowało w praktyce uszczerbku dla Zamawiającego , a 
koszt jej pozyskania przez Wykonawcę będzie znacznie niższy.   
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Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: 

„Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 000,00 zł 
(słownie: dwa miliony złotych).” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Pytanie nr 6:  

SWZ, pkt 8.1 zawiera treść: 

„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) najpóźniej przed 
zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w wysokości 5% wartości brutto ceny ofertowej.”  

Natomiast w Załączniku nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 100 zawiera zapis: 

„Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 
…………… w wysokości ……….. zł, (słownie: ……………), tj. 2% ceny całkowitej brutto, o której mowa w 
ust. 56.”  

Zamawiający ustalił różną wysokość zabezpieczenia na kwotę stanowiącą odpowiednio 5% i 2% ceny 
ofertowej brutto. 

Cel wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie budzi wątpliwości – jest nim 
pokrywanie roszczeń z tytułu braku należytej realizacji zobowiązań przez Wykonawcę. W przypadku 
naliczenia kar przewidzianych umową, czemu najczęściej służy, umożliwia ich łatwiejsze 
dochodzenie. Jednocześnie jednak nie powinien to być środek skutkujący zbyt nadmiernymi 
obciążeniami dla Wykonawcy lub będący wręcz barierą uniemożliwiającą złożenie oferty.  

Dodatkowo, biorąc pod uwagę skalę przedmiotu zamówienia i potencjalne szacunki Wykonawcy, 
należy się spodziewać, że próg 5% (o ile Zamawiający by się na niego zdecydował) przełożyłby się w 
praktyce na znaczną wysokość ww. zabezpieczenia. W połączeniu z okolicznością, że Wykonawca 
jest zobowiązany utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez cały okres jej 
trwania (ponad 4 lata), przekłada się to na znaczące koszty, jakie musi ponieść Wykonawca  

W związku z tym Wykonawca wnioskuje o aktualizację zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w SWZ i jego obniżenie do wartości wskazanej w Załączniku nr 2 do SWZ do poziomu 2% 
ceny ofertowej brutto.   

Dodatkowo zapisy poprzedniego SIWZ z roku 2017 dot. analogicznego przedmiotu zamówienia, 
wskazywały zabezpieczenie na poziomie 2%.  

Ponadto Wykonawca wnosi o akceptację rozwiązania, że zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy może zostać wniesione w postaci e-gwarancji – dokumentu elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanymi podpisanymi elektronicznymi osób upoważnionych do reprezentacji banku. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 4:  
Zmianie ulega Pkt 8.1. SWZ: 

BYŁO  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) najpóźniej przed 
zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 
wysokości 5%  wartości brutto ceny ofertowej. 

 
JEST  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) najpóźniej przed 
zawarciem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w wysokości 2%  wartości brutto ceny ofertowej. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca, zgodnie z przepisami prawa, może wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie e-gwarancji. 

Pytanie nr 7:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 136 zawiera treść:   

„Fundusze/kapitały własne lub suma funduszy/kapitałów własnych i wartości kwoty polisy 
kontraktowej Wykonawcy nie może być niższa niż 1.000.000.000,00 zł. (słownie: jeden miliard 
złotych, 00 groszy) przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca w okresie obowiązywania 
Umowy będzie przedkładał Zamawiającemu podpisane przez Zarząd podpisem elektronicznym 
zatwierdzone sprawozdania finansowe za kolejne lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta 
każdorazowo w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, jednak nie później niż do 
pierwszego dnia roboczego po upływie terminu, w którym sprawozdanie finansowe powinno zostać 
zatwierdzone przez organ zatwierdzający Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. W przypadku, gdy z przedłożonego Zamawiającemu sprawozdania finansowego 
wynika, że Wykonawca nie posiada funduszy/kapitałów własnych co najmniej w kwocie 
1.000.000.000,00 zł. (słownie: jeden miliard złotych, 00 groszy), Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej 
polisy kontraktowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż różnica pomiędzy kwotą wymaganą przez 
Zamawiającego, tj. 1.000.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard złotych, 00 groszy), a kwotą 
posiadanych funduszy/kapitałów własnych, wynikającą z przedłożonego Zamawiającemu 
sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Wyłącznym beneficjentem polisy kontraktowej 
będzie Zamawiający. W przypadku niedotrzymania terminu przekazania poświadczonej za z 
oryginałem kopii zatwierdzonego sprawozdania finansowego i - jeżeli to konieczne - poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy kontraktowej, o których mowa w zdaniach 
poprzedzających, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego 
miliona złotych, 00 groszy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” 

Wykonawca zwraca uwagę, że proponowane zapisy są wyjątkowo rygorystyczne a do opóźnienia w 
przekazywaniu dokumentów może  dojść z przyczyn niemożliwych w chwili obecnej do przewidzenia 
a związanych np. z trwającym od 2020 roku stanem epidemii i nie zawinionych przez Wykonawcę. 
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Dodatkowo wysokość kary (jeden milion złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki)  jest rażąco 
nieproporcjonalna do skutków ewentualnego opóźnienia.  

Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku gdy koniecznym będzie pozyskanie polisy 
kontraktowej do sprawozdania finansowego znacznie wydłuży się okres jej pozyskania z uwagi na 
procedury związanie z poszukiwaniem odpowiedniego reasekuratora. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów w zakresie terminu przekazania 
dokumentów oraz obniżenie kary umownej.  

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień na: 

„Fundusze/kapitały własne lub suma funduszy/kapitałów własnych i wartości kwoty polisy 
kontraktowej Wykonawcy nie może być niższa niż 1.000.000.000,00 zł. (słownie: jeden miliard 
złotych, 00 groszy) przez cały okres obowiązywania Umowy. 

a) Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy będzie przedkładał Zamawiającemu podpisane 
przez Zarząd podpisem elektronicznym zatwierdzone sprawozdania finansowe za kolejne lata 
obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta każdorazowo w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia 
sprawozdania.  

b) W przypadku, gdy z przedłożonego Zamawiającemu sprawozdania finansowego wynika, że 
Wykonawca nie posiada funduszy/kapitałów własnych co najmniej w kwocie 1.000.000.000,00 zł. 
(słownie: jeden miliard złotych, 00 groszy), Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze 
sprawozdaniem poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy kontraktowej na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż różnica pomiędzy kwotą wymaganą przez Zamawiającego, tj. 
1.000.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard złotych, 00 groszy), a kwotą posiadanych 
funduszy/kapitałów własnych, wynikającą z przedłożonego Zamawiającemu sprawozdania 
finansowego za ostatni rok obrotowy w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. 
Wyłącznym beneficjentem polisy kontraktowej będzie Zamawiający.  

W przypadku niedotrzymania terminu przekazania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego i - jeżeli to konieczne - poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii opłaconej polisy kontraktowej, o których mowa w zdaniach poprzedzających, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00 
groszy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wynikający z winy Wykonawcy .” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 5:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 136: 

BYŁO  

 
Fundusze/kapitały własne lub suma funduszy/kapitałów własnych i wartości kwoty polisy 
kontraktowej Wykonawcy nie może być niższa niż 1.000.000.000,00 zł. (słownie: jeden miliard 
złotych, 00 groszy) przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca w okresie obowiązywania 
Umowy będzie przedkładał Zamawiającemu podpisane przez Zarząd podpisem elektronicznym 
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zatwierdzone sprawozdania finansowe za kolejne lata obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta 
każdorazowo w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, jednak nie później niż do 
pierwszego dnia roboczego po upływie terminu, w którym sprawozdanie finansowe powinno zostać 
zatwierdzone przez organ zatwierdzający Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. 
W przypadku, gdy z przedłożonego Zamawiającemu sprawozdania finansowego wynika, że 
Wykonawca nie posiada funduszy/kapitałów własnych co najmniej w kwocie 1.000.000.000,00 zł. 
(słownie: jeden miliard złotych, 00 groszy), Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze 
sprawozdaniem poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy kontraktowej na 
sumę gwarancyjną nie niższą niż różnica pomiędzy kwotą wymaganą przez Zamawiającego, tj. 
1.000.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard złotych, 00 groszy), a kwotą posiadanych 
funduszy/kapitałów własnych, wynikającą z przedłożonego Zamawiającemu sprawozdania 
finansowego za ostatni rok obrotowy. Wyłącznym beneficjentem polisy kontraktowej będzie 
Zamawiający. 
W przypadku niedotrzymania terminu przekazania poświadczonej za z oryginałem kopii 
zatwierdzonego sprawozdania finansowego i - jeżeli to konieczne - poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii opłaconej polisy kontraktowej, o których mowa w zdaniach poprzedzających, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych, 
00 groszy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 
JEST  

Fundusze/kapitały własne lub suma funduszy/kapitałów własnych i wartości kwoty polisy 
kontraktowej Wykonawcy nie może być niższa niż 1.000.000.000,00 zł. (słownie: jeden miliard 
złotych, 00 groszy) przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca w okresie obowiązywania 
Umowy będzie przedkładał Zamawiającemu zatwierdzone sprawozdania finansowe za kolejne lata 
obrotowe wraz z opinią biegłego rewidenta każdorazowo w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia 
sprawozdania, jednak nie później niż do 7 dnia roboczego po upływie terminu, w którym 
sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający Wykonawcy 
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
W przypadku, gdy z przedłożonego Zamawiającemu sprawozdania finansowego wynika, że 
Wykonawca nie posiada funduszy/kapitałów własnych co najmniej w kwocie 1.000.000.000,00 zł. 
(słownie: jeden miliard złotych, 00 groszy), Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 30 
dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej 
polisy kontraktowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż różnica pomiędzy kwotą wymaganą przez 
Zamawiającego, tj. 1.000.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard złotych, 00 groszy), a kwotą 
posiadanych funduszy/kapitałów własnych, wynikającą z przedłożonego Zamawiającemu 
sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Wyłącznym beneficjentem polisy 
kontraktowej będzie Zamawiający. 

W przypadku niedotrzymania terminu przekazania zatwierdzonego sprawozdania finansowego i - 
jeżeli to konieczne - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy kontraktowej, o 
których mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych, 00 groszy) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
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Modyfikacja nr 6:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 84 pkt. 4: 

BYŁO  

Wykonawca nie przekazał podpisanego przez Zarząd podpisem elektronicznym, zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie do pierwszego dnia roboczego po 
upływie terminu, w którym sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez organ 
zatwierdzający Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 
2021 r. poz. 217), i - jeżeli to konieczne stosownie do ust. 136 - poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii opłaconej polisy kontraktowej 

 
JEST  

Wykonawca nie przekazał zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w 
terminie do 7 dnia roboczego po upływie terminu, w którym sprawozdanie finansowe powinno 
zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), i - jeżeli to konieczne stosownie do ust. 136 - 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy kontraktowej 

Pytanie nr 8: 

Załącznik nr 5 do SWZ, Tabela dot. Wykazu Usług, kolumna 2 „Przedmiot (w tym łączna miesięczna 
liczba przekazów pieniężnych lub przekazów pieniężnych)” 
Wykonawca zwraca uwagę, że w SWZ Rozdział 2 Zamawiający wskazał, iż przedmiotem zamówienia 
jest doręczanie świadczeń:  
- w formie przekazów pocztowych (…) 
- w formie przekazów pieniężnych (…)  
natomiast w nazwie kolumny 2 Tabeli dot. Wykazu Usług  Zamawiający wskazał:  
„Przedmiot (w tym łączna miesięczna liczba przekazów pieniężnych lub przekazów pieniężnych)”. 
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację nazwy kolumny 2 Tabeli na następujący zapis: 
„Przedmiot (w tym łączna miesięczna liczba przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych)”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 7:  
Zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ – nazwa kolumny nr 2: 

BYŁO  

Przedmiot (w tym łączna miesięczna liczba przekazów pieniężnych lub przekazów pieniężnych)1 

 
JEST  

Przedmiot (w tym łączna miesięczna liczba przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych)1 
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Pytanie nr 9:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 50 zawiera zapis: 

„Jednostka Zamawiającego ma prawo do sprawdzenia stanu realizacji usługi, o której mowa w ust. 
1. Uprawnieni Pracownicy Zamawiającego mają prawo złożyć zapytanie o stanie realizacji przekazu, 
w formie ustalonej przez Strony, nie wcześniej niż w następnym dniu po upływie terminu 
określonego w ust. 33” 

Wykonawca informuje, iż dane dotyczące stanu realizacji usługi znajdują się w systemie 
informatycznym Wykonawcy i zawierają informacje dotyczące daty doręczenia przekazu, datę 
awizowania przekazu lub datę zwrotu przekazu. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dane dotyczące stanu realizacji usługi są dla Zamawiającego 
wystarczające.   

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dane dotyczące stanu realizacji usługi znajdujące się w 
systemie informatycznym Wykonawcy nie są wystarczające.   

Pytanie nr 10:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 131-132 zawiera zapis: 

„131. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 130 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń lub/oraz dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.”  

„132. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia dowodów 
określonych w ust. 131 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.” 

Wykonawca prosi o potwierdzenie że akceptowalnym dokumentem potwierdzającym fakt 
zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w  ust. 130 będzie przekazanie 
oświadczenia.  Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień na następujące: 

„131. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 130 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.” 

„132. W trakcie realizacji Umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego (nie częściej niż raz 
na kwartał), w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 10 Dni roboczych, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 130 czynności. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 8:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 131-132: 

BYŁO  

131. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 130 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń lub/oraz dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

132. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia dowodów 
określonych w ust. 131 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

 
JEST  

131. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 130 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny;  
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

132. W trakcie realizacji Umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego (nie częściej niż raz 
na kwartał), w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 130 czynności. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

Pytanie nr 11:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 70 zawiera zapis: 

„Za termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego jednostek Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.” 
Z uwagi na obowiązujący u Wykonawcy zintegrowany system rozliczeń, określający termin płatności 
liczony od daty wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy a nie daty obciążenia rachunku 
Zamawiającego, Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następujący 
Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień na: 
 „Za termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy należną kwotą.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Pytanie nr 12:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 71 zawiera zapis: 

„Nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca 
dostarczy faktury na rzecz jednostek Zamawiającego nadających przekazy. Faktury wystawione 
przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obejmują kwoty 
wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w danym miesiącu przez daną jednostkę Zamawiającego 
w trybie określonym w ust. 21. Nie później niż w terminie 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego, Wykonawca dostarczy do Centrali ZUS na adres e-mail: dfwzf@zus.pl zestawienie 
zrealizowanych przekazów w danym miesiącu (liczba sztuk, suma opłat), w podziale na jednostki 
Zamawiającego, zgodne z danymi wykazanymi na fakturach przekazanych do jednostek 
Zamawiającego. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej dla jednostki 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania do Centrali ZUS skorygowanego 
zestawienia.”  

Wykonawca informuje, iż comiesięczne zestawienie wysyłane na adres mailowy Centrali ZUS będzie 
zawierało liczbę nadanych przekazów w danym miesiącu oraz sumę opłat w podziale na 
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poszczególne jednostki Zamawiającego. Ilość przekazów na zestawieniu zostanie skorygowana o 
przekazy anulowane w danym miesiącu. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego 
akceptowalne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Jednocześnie zamawiający wskazuje, że proponowane rozwiązanie nie jest akceptowalne przez 
Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że każdorazowo po wystawieniu faktury korygującej za dany 
miesiąc, do Centrali ZUS zostanie przesłane skorygowane zestawienie. 

Pytanie nr 13:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 74 zawiera zapis: 

„W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów wskazanych w ust. 131, 
potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę wszystkich osób dostarczających świadczenie w 
formie gotówkowej na wskazany przez Zamawiającego adres, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie określonym w ust. 132, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00 groszy), za każdy przypadek nieprzedłożenia 
ww. oświadczenia lub/oraz dokumentu.”  
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jednakże w opinii Wykonawcy 
przewidziana kara umowna jest rażąco wysoka. Kara umowna ma spełniać funkcje odszkodowawcze 
a nie przychodowe dlatego Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej i zmianę zapisu na 
następujący: 
„W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów wskazanych w ust. 131, 
potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę wszystkich osób dostarczających świadczenie w 
formie gotówkowej na wskazany przez Zamawiającego adres, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie określonym w ust. 132, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
2 000,00. zł (słownie: dwa tysięcy złotych, 00 groszy), za każdy przypadek zawinionego 
nieprzedłożenia oświadczenia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 9:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 74: 

BYŁO  

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów wskazanych w ust. 131, 
potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę wszystkich osób dostarczających świadczenie w 
formie gotówkowej na wskazany przez Zamawiającego adres, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie określonym w ust. 132, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20.000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00 groszy), za każdy przypadek nieprzedłożenia ww. 
oświadczenia lub/oraz dokumentu. 
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JEST  

W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń wskazanych w ust. 131, 
potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę wszystkich osób dostarczających świadczenie w 
formie gotówkowej na wskazany przez Zamawiającego adres, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie określonym w ust. 132, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
2 000,00. zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00 groszy), za każdy przypadek zawinionego 
nieprzedłożenia oświadczenia. 

Pytanie nr 14:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 75 zawiera zapis: 

„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu uruchomienia produkcyjnego, o którym 
mowa w ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych, 00 groszy) za każdy rozpoczęty dzień roboczy 
zwłoki” 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jednakże w opinii Wykonawcy 
przewidziana kara umowna jest rażąco wysoka. Kara umowna ma spełniać funkcje odszkodowawcze 
a nie przychodowe dlatego Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej i zmianę zapisu na 
następujący: 

„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu uruchomienia produkcyjnego, o którym 
mowa w ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
100 000,00. zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00 groszy) za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści i podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Pytanie nr 15:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 76 zawiera zapis: 

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego w 
następujących przypadkach:  

1) niedotrzymania terminów wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 33, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, od wysokości kwoty opóźnionego świadczenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) niedotrzymania terminu zwrotu środków finansowych na przekazy, o których mowa w ust. 31, 32, 
34, 38, 46 oraz 107, od kwoty niezwróconych w terminie środków, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jednakże w opinii Wykonawcy 
przewidziana kara umowna jest rażąco wysoka. Kara umowna ma spełniać funkcje odszkodowawcze 
a nie przychodowe dlatego Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej i zmianę zapisu na 
następujący  

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego w następujących przypadkach:  
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1) niedotrzymania terminów wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 33, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, od wysokości kwoty opóźnionego świadczenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) niedotrzymania terminu zwrotu środków finansowych na przekazy, o których mowa w ust. 31, 32, 
34, 38, 46 oraz 107, od kwoty niezwróconych w terminie środków, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 10:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 76: 

BYŁO  

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości dwukrotności 
odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego w następujących 
przypadkach:  

1) niedotrzymania terminów wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 33, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, od wysokości kwoty opóźnionego świadczenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) niedotrzymania terminu zwrotu środków finansowych na przekazy, o których mowa w ust. 31, 32, 
34, 38, 46 oraz 107, od kwoty niezwróconych w terminie środków, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 
JEST  

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego w następujących przypadkach: 
1) niedotrzymania terminów wypłat świadczeń, o których mowa w ust. 33, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, od wysokości kwoty opóźnionego świadczenia, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki;  

2) niedotrzymania terminu zwrotu środków finansowych na przekazy, o których mowa w ust. 31, 
32, 34, 38, 46 oraz 107, od kwoty niezwróconych w terminie środków, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

Pytanie nr 16:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 77 zawiera zapis: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzekazanie Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających przekazanie członkom personelu Wykonawcy klauzuli informacyjnej związanej z 
przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych personelu Wykonawcy, stanowiącej 
Załącznik nr … do Umowy, o których mowa w ust. 112 w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: 
pięćset 00/100) za każdy przypadek nieprzekazania klauzuli informacyjnej poszczególnemu 
członkowi personelu Wykonawcy.” 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jednakże w opinii Wykonawcy 
przewidziana kara umowna jest rażąco wysoka. Kara umowna ma spełniać funkcje odszkodowawcze 
a nie przychodowe dlatego Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej i zmianę zapisu na 
następujący: 
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„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzekazanie Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających przekazanie członkom personelu Wykonawcy klauzuli informacyjnej związanej z 
przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych personelu Wykonawcy, stanowiącej 
Załącznik nr … do Umowy, o których mowa w ust. 112 w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto zł 
00/100) za każdy przypadek zawinionego nieprzekazania klauzuli informacyjnej poszczególnemu 
członkowi personelu Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 11:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 77: 

BYŁO  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzekazanie Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających przekazanie członkom personelu Wykonawcy klauzuli informacyjnej związanej z 
przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych personelu Wykonawcy, stanowiącej 
Załącznik nr … do Umowy, o których mowa w ust. 112 w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: 
pięćset 00/100) za każdy przypadek nieprzekazania klauzuli informacyjnej poszczególnemu 
członkowi personelu Wykonawcy. 

 
JEST  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzekazanie Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających przekazanie członkom personelu Wykonawcy klauzuli informacyjnej związanej z 
przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych personelu Wykonawcy, stanowiącej 
Załącznik nr … do Umowy, o których mowa w ust. 112 w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto  
00/100) za każdy przypadek zawinionego nieprzekazania klauzuli informacyjnej poszczególnemu 
członkowi personelu Wykonawcy. 

Pytanie nr 17:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 78 zawiera zapis: 

„W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę bez ważnego powodu lub 
nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej brutto, o której mowa w ust. 56.” 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jednakże w opinii Wykonawcy 
przewidziana kara umowna jest rażąco wysoka. Kara umowna ma spełniać funkcje odszkodowawcze 
a nie przychodowe dlatego Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej i zmianę zapisu na 
następujący: 
„W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę bez ważnego powodu lub 
nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od części lub całości 
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% tej części wynagrodzenia brutto które zostało do 
wykorzystania”  



18 / 19 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na podstawie postanowień art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 

Modyfikacja nr 12:  
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ – IPU ust. 78: 

BYŁO  

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę bez ważnego powodu lub 
nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej brutto, o której mowa w ust. 56. 

 
JEST  

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę bez ważnego powodu lub 
nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, które pozostało do wykorzystania z tytułu 
realizacji przedmiotu Umowy na dzień odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy po 
uwzględnieniu wszystkich wzajemnych rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami z tytułu 
realizacji Umowy. 

Pytanie nr 18:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 52 zawiera zapis: 

„Zamawiający oraz adresat przekazu (Klient Zamawiającego) mają prawo do zgłoszenia Wykonawcy 
reklamacji dotyczącej doręczenia przekazu. 

Wykonawca wnosi o zmianę  treści postanowienia na następującą: 

„Zamawiający oraz adresat przekazu (Klient Zamawiającego) mają prawo do zgłoszenia Wykonawcy 
reklamacji dotyczącej doręczenia przekazu, zgodnie z zapisami ustawy Prawo pocztowe.” 

Obecny zapis może sugerować, że nadawca i odbiorca jednocześnie mogą złożyć reklamację. 
Doprecyzowanie zapisu pozwoli na zapewnienie właściwej realizacji procesu reklamacyjnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Pytanie nr 19:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 2 zawiera zapis: 

„Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 4 lat lub do wyczerpania ceny całkowitej 
brutto, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, o której mowa w ust. 56, jeżeli wyczerpanie tej ceny 
nastąpi przed upływem czterech lat od dnia zawarcia Umowy.” 
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Wykonawca z uwagi na bardzo wysoki koszt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi o 
dołożenie starań aby zawarcie umowy nastąpiło możliwie jak najbliżej terminu jej obowiązywania 
czyli dnia 19 września 2021r. Celem Wykonawcy jest wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na okres 4 lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

Pytanie nr 20:  

Załącznik nr 2 do SWZ „Istotne postanowienia umowy” ust. 58 zawiera zapis: 

„Z tytułu zwrotów przekazów Wykonawca nie pobiera od Zamawiającego opłat.” 

Z uwagi na zapis w Załączniku nr 8 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozdział III pkt 
7 „Liczba zwrotów z tytułu niedostarczonych przekazów (niepodjętych przez adresata) wynosi ok. 9,5 
tys. szt. miesięcznie w skali całego kraju” Wykonawca wnosi o zmianę zapisów SWZ poprzez 
wykreślenie ust. 58 oraz zmianę formularza oferty w ten sposób, aby uwzględniał wycenę opłat za 
zwroty z tytułu niedostarczonych przekazów (niepodjętych przez adresata).  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

 

 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został wyznaczony na 18.05.2021 r. do godziny 
10.00, oraz termin otwarcia ofert na dzień 18.05.2021 r. na godz. 12.30, a termin związania ofertą 
upływa z dniem 15.08.2021 r. 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert.   
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