Warszawa, dnia 23 września 2020 r.
Nr pisma: WZP-262-29-2020/GGCh/NP-388/2020

Do Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego
bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług
pocztowych z podziałem na 3 części”, oznaczenie sprawy: WZP-262-29/2020.

Wyjaśnienia i zmiany treści
Ogłoszenia o zamówieniu
Do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwanego dalej w skrócie
Ogłoszeniem.
W odpowiedzi na otrzymany wniosek Zamawiający, działając na podstawie Rozdziału VII ust. 8 pkt 1
Ogłoszenia, wyjaśnia, co następuje.
Informacja o dokonanych przez Zamawiającego zmianach treści Ogłoszenia została zawarta w dalszej
części niniejszego pisma, za odpowiedziami na poszczególne pytania.

1. Załącznik nr 1 DO OGŁOSZENIA – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia ust. 2 pkt. 2.1 lit g)
– zawiera zapis: „przesyłek listowych nierejestrowanych zagranicznych ekonomicznych”. Wykonawca informuje,
że od 1 września 2020 roku zaszła zmiana w zakresie świadczenia usług w obrocie zagranicznym u Wykonawcy,
polegająca na likwidacji kategorii ekonomicznej dla przesyłek nierejestrowanych. Usługi przesyłek
nierejestrowanych są świadczone od 1 września 2020 tylko jako usługi priorytetowe. W związku z powyższym
Wykonawca prosi o usunięcie wspomnianej pozycji z: Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1
zamówienia: usunięcie pozycji: „przesyłki nierejestrowane zagraniczne EK”; z Formularza cenowego dla części
nr 1 zamówienia – załącznik nr 7.1 do Ogłoszenia pozycja: „listy zwykłe zagraniczne EK”: i usunięcie z wzoru
umowy dla części nr 1 zamówienia – załącznik nr 8.1 do Ogłoszenia zapisu w § 1 ust. 4 pkt 7) „przesyłek
listowych zagranicznych nierejestrowanych ekonomicznych” i zmianę kategorii przesyłek z ekonomicznych na
przesyłki priorytetowe.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 57 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), wcześniej Wykonawca przedłożył projekt zmian do Cennika usług powszechnych w
obrocie krajowym i zagranicznym Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który nie zgłosił wobec niego
sprzeciwu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że uwzględnił powyższy wniosek Wykonawcy w zmianach treści
dokumentów dotyczących zamówienia, o których mowa w dalszej części niniejszego pisma.
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2.

Załącznik nr 7.1 DO OGŁOSZENIA – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia ust. 3 pkt. 3.1 –
zawiera zapis: „Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie, od poniedziałku do piątku w dni robocze,
przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z siedziby Zamawiającego, tj. z Kancelarii Głównej, jak i jego
oddziała łów (…)” jednocześnie Zamawiający w Formularzu cenowym dla części nr 1 zamówienia nie wskazał
rubryki umożliwiającej wycenę usługi odbiorów korespondencji z lokalizacji wskazanych przez Zmawiającego.
Wykonawca pragnie wskazać, że zastosowane rozwiązanie jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia
ogłoszonego przez Zamawiającego: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w
zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów na rzecz
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul.
Podleśnej 61, jak i jego lokalizacji na terenie całego kraju” – w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23
listopada 2012r (t.j. Dz.U.2017r., poz. 1481 z późn. zm.)” oraz jest niezgodne z ustawą art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo
pocztowe: „Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe (…)
realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych (…)”. Usługa
odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego i wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji jest odpłatną
usługą umowną świadczoną na odrębnych zasadach i jako taka nie mieści się w katalogu określonym jako
świadczenie usług pocztowych – odbiór przesyłek jest usługą transportową i opłata za nią nie może zostać
wliczona w cenę jednostkową opłaty pocztowej za usługi listowe bądź paczkowe.
Czy uwzględniając podaną argumentację Zamawiający zmodyfikuje Formularz cenowy poprzez umożliwienie
odrębnego oszacowania kosztu odbierania przesyłek z siedziby Zamawiającego oraz wskazanych lokalizacji na
terenie kraju i zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT dla tej usługi transportowej? W przypadku braku
akceptacji proponowanego rozwiązania, czy Zamawiający wyłączy odbiór przesyłek z zakresu przedmiotu
postępowania?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wyłącza z zakresu zamówienia odbiór przez Wykonawcę z lokali
Zamawiającego przesyłek przygotowanych do wyekspediowania. Informacja o stosownych zmianach treści
dokumentów dotyczących zamówienia niezbędnych w związku z udzielonym wyjaśnieniem jest zawarta w
dalszej części niniejszego pisma.

3.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z usługi EPO - Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru
(usługa dodatkowa do listów poleconych jest świadczona w zastępstwie za papierowe „ZPO - zwrotne
potwierdzenie odbioru”)?
Przesyłki są oznaczane na stronie adresowej w polu informacyjnym w postaci napisu/nadruku: „POLECONA-E”
o minimalnej wysokości 5 mm. Oznaczenie w taki sposób pozwala na rozpoznanie przesyłki w obrocie
pocztowym/procesie technologicznym opracowywania przesyłek u Wykonawcy i wynika m.in. z Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 roku (Dz. U. 2010 nr 190 poz. 1277): §13a. 1. Jeżeli
warunki techniczne sądu wysyłającego oraz operatora na to pozwalają, formularz potwierdzenia odbioru, o
którym mowa w § 2 ust.2, ma postać elektroniczną i jest przekazywany za pomocą systemu
teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru sądu
wysyłającego.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie adresowej przesyłki umieszcza się napis:
„Polecona–e”. Do przesyłki nie dołącza się formularza potwierdzenia odbioru, o którym mowa w §2 ust.2. Sąd
wysyłający uzyskuje informacje o doręczeniu wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Wykonawca informuje, że przy korzystaniu z usługi Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru Zamawiający będzie
musiał skorzystać ze wspomnianego bezpłatnego systemu przekazywania danych do nadania przesyłek z EPO w
formie elektronicznej (Elektroniczna Książka Nadawcza, rezygnacja z formy papierowej książki nadawczej).
Aplikacja będzie umożliwiał również m.in. śledzenie przesyłek, składanie reklamacji, generowania raportów,
tworzenia książki adresowej
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W przypadku planowanego skorzystania przez Zamawiającego z usługi dodatkowej do listów poleconych,
prosimy o uwzględnienie usługi w formularzu cenowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje korzystania z usługi Elektronicznego Potwierdzenia
Obioru.
4.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca świadczący usługi w ramach niniejszego postępowania umieszczał
na przesyłkach Zamawiającego znaki opłaty pocztowej innego Operatora Pocztowego niż Wykonawca, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje takiej możliwości.

5.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który uzyska zamówienie, a nie będzie nim operator wyznaczony,
nadawał przesyłki we własnym imieniu w placówkach operatora wyznaczonego?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje takiej możliwości.

6.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby świadcząc usługi w ramach niniejszego postępowania Wykonawca
umieszczał przesyłki Zamawiającego w innych kopertach, w tym zawierających inne nadruki niż Zamawiającego.
Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca nadawał przesyłki Zamawiającego jako ich nadawca w imieniu i
na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przesyłce w miejscu Nadawcy będzie widniała nazwa podmiotu
trzeciego tylko ze wskazaniem, że jest to korespondencja w imieniu Zmawiającego, a dodatkowo w
konsekwencji na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Umieszczenie na przesyłce danych innego
podmiotu jako nadawcy nie leży w interesie Zamawiającego, ponieważ ponad wszelką wątpliwość będzie
wprowadzać w błąd odbiorcę i może tym samym prowadzić do opóźnień w sprawach wymagających
terminowego załatwienia.

7.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia usług w zakresie
ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza możliwość
korzystania z internetowej aplikacji elektronicznej.. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i
odbierania plików z informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką
pocztową wskazaną w umowie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie powyższej aplikacji przy
świadczeniu usług?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje wykorzystania systemu informatycznego do nadawania
przesyłek.

8.

Załączniki nr 8.1; 8.2; 8.3 DO OGŁOSZENIA – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia § 7 ust. 4; dla części nr 2
zamówienia § 7 ust. 3; dla części nr 3 zamówienia § 7 ust. 4 – zawiera zapis określający termin płatności
faktury na 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca
informuje, ze faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu
informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury
do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia faktury.
Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako od daty wystawienia faktury został
wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania Wykonawcy
oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania
terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach. Czy Zamawiający zaakceptuje inny niż określony
przez Zamawiającego w umowie termin płatności to jest 21 dni kalendarzowych od daty prawidłowo
wystawionej faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu
zamówienia? Jednocześnie Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza możliwość
otrzymywania faktur drogą elektroniczną - e-faktury?
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że częściowo przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy. Informacja
o stosownych zmianach w treści wzorów umów w związku z udzielonym wyjaśnieniem jest zawarta w dalszej
części niniejszego pisma.
9.

Załączniki nr 8.1; 8.2; 8.3 DO OGŁOSZENIA – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia § 7 ust. 5; dla części nr 2
zamówienia § 7 ust. 4; dla części nr 3 zamówienia § 7 ust. 5 – zawiera zapis:
„Za dzień zapłaty wynagrodzenia, określonego w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego”.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie
dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz
uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie
ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu
cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co
nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań
cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego
wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.
Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów wyżej wymienionych wzorach umów
na zapis zgodny z uregulowaniami obowiązującymi u Wykonawcy w brzmieniu: „Za dzień zapłaty
wynagrodzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że uwzględnia powyższy wniosek Wykonawcy. Informacja o stosownych
zmianach w treści wzorów umów w związku z udzielonym wyjaśnieniem jest zawarta w dalszej części
niniejszego pisma.

10. Załącznik nr 8.1 DO OGŁOSZENIA – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia § 3 ust. 9 – zawiera zapis:
„Wykonawca każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy sporządzi
zestawienie odebranych oraz przyjętych przesyłek z uwzględnieniem ich rodzaju, wagi oraz ceny jednostkowej, a
także zestawienie innych usług objętych przedmiotem Umowy wraz z podaniem ich ilości i ceny jednostkowej.
Wykonawca przed wystawieniem faktury, będzie każdorazowo przesyłał zestawieni za dany miesiąc, o których
mowa powyżej do potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres…..”
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu w § 3 ust. 9 Wykonawca informuje, że każdorazowo na bieżąco
dokonując nadania przesyłek placówka nadawcza potwierdza nadanie przesyłek na dokumencie nadawczym
(tzw. książka nadawcza) gdzie uwzględniona jest waga i rodzaj przesyłki, jednocześnie Wykonawca pragnie
podkreślić że dokument nadawczy zgodnie z art. 17. Prawa pocztowego ma moc dokumentu urzędowego. W
oparciu o ten dokument wprowadzane się dane do systemu informatycznego i na bazie tych danych
wystawiane są faktury po zakończonym okresie rozliczeniowym czyli miesiącu kalendarzowym. Mając na
uwadze powyższe sporządzanie specyfikacji nadanych przesyłek przez Wykonawcę przed wystawieniem faktury
i każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym jest czynnością dodatkową dla Wykonawcy i niezasadną wziąwszy
pod uwagę fakt iż Zamawiający na bieżąco dysponuje dokumentacją pozwalającą na weryfikację ilości i rodzaju
przesyłek nadanych przez Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca pragnie zauważyć, że brak określenia
terminu do kiedy ma nastąpić uzgodnienie i kiedy ma być wystawiona faktura w takiej sytuacji jest niezgodne z
przepisami o podatku od towarów i usług VAT.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że uwzględnił powyższy wniosek Wykonawcy w zmianach treści wzoru
umowy dla części nr 1 zamówienia, o których mowa w dalszej części niniejszego pisma.
11. Załącznik nr 8.1 DO OGŁOSZENIA – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia § 7 ust. 10 – zawiera zapis:
„Doręczenie błędnie wystawionej faktury, w tym gdy Wykonawca ma status podatnika VAT czynnego , faktury
zawierającej numer rachunku bankowego, który nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako
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podmyty VAT (tzw. biała lista podatnikówa. VAT), a także wystawienie faktury przed zatwierdzeniem przez
Zamawiającego zestawień, o których mowa w § 3 ust 8 Umowy powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do
czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.”
Wykonawca wnioskuje o usunięcie powyższego zapisu w § 7 ust. 10. Wykonawca informuje że posiada
rachunek widniejący na tzw. białej liście podatników VAT, a faktury są wystawiane ze wskazaniem wirtualnych
rachunków powiązanych z rachunkiem widniejącym na tzw. białej liście podatników VAT i umożliwiających
rozlicznie poszczególnych kontrahentów Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca pragnie podkreślić, że sposoby
płatności na rachunki wirtualne powiązane z rachunkiem widniejącym na białej liście podatników VAT regulują
przepisu ogólne Ministra Finansów.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę i pozostawia bez zmian zapis
zawarty w § 7 ust. 10 wzoru umowy dla części nr 1 zamówienia (załącznik nr 8.1 do Ogłoszenia).
12. Załącznik nr 8.3 DO OGŁOSZENIA – wzór umowy dla części nr 3 zamówienia § 3 ust. 3 – zawiera zapis:
„Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na koniec każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania
Umowy, zestawienie skutecznie doręczonych przesyłek z uwzględnieniem ich rodzaju, wagi oraz ilości i
dostarczyć je Zamawiającemu na adres e-mail:…..”
Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu § 3 ust. 3. Wykonawca infamuje, że Zamawiający otrzymuje na
bieżąco potwierdzenia nadania przesyłek wprowadzonych do obrotu pocztowego (książki nadawcze) natomiast
Wykonawca nie sporządza zestawień z dodatkową informacją do książek nadawczych o doręczeniu nadanej
przesyłki lecz monitorowanie statusu przesyłek udostępnia za pośrednictwem strony internetowej lub
bezpłatnej aplikacji elektronicznej umożliwiającej nadawanie przesyłek jak i monitorowanie statusów przesyłek.
Wspomniana aplikacja umożliwia także samodzielne sporządzanie przez Zmawiającego raportów dotyczących
nadanych przesyłek. Jednocześnie Wykonawca informuje, że na prośbę Zamawiającego może sporządzić
specyfikację do faktury z podaniem ilości przesyłek ich rodzaju oraz ceny jednostkowej jednakże dokument taki
nie zawiera informacji o statusie przesyłek.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że uwzględnił powyższy wniosek Wykonawcy w zmianach treści wzoru
umowy dla części nr 3 zamówienia, o których mowa w dalszej części niniejszego pisma.
13. Załącznik nr 8.1; 8.2; 8.3 DO OGŁOSZENIA – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia § 8 ust. 1 pkt 9); dla
części nr 2 zamówienia § 8 ust. 1 pkt 3); dla części nr 3 zamówienia § 8 ust. 1 pkt 3) - zawiera zapis o karze
umownej „za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust 3 Umowy – w wysokości
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego na podstawie § 9 ust 3
Umowy”.
Wykonawca wnioskuje o usuniecie wyżej wspomnianych zapisów lub o zmniejszenie kary na 20,00 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu zaświadczenia.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany w/w zapisów,
zmniejszając przedmiotowe kary umowne do kwoty 20,00 zł. Informacja o stosownych zmianach w treści
wzorów umów w związku z udzielonym wyjaśnieniem jest zawarta w dalszej części niniejszego pisma.
14. Załącznik nr 8.1; 8.2; 8.3 DO OGŁOSZENIA – wzór umowy dla części nr 1 zamówienia § 8 ust. 3; dla części nr 2
zamówienia § 8 ust. 2; dla części nr 3 zamówienia § 8 ust. 3 - zawiera zapis:
„Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu noty księgowej obciążeniowej z wartością naliczonej kary (…)”.
Zamawiający zastrzega że płatności na podstawie wystawionej faktury może być pomniejszona o kwoty
należnych kar umownych. Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia
ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale
także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w
odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia
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za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane za nadużycie
prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art.
139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy,
prosimy o zmodyfikowanie zapisów Umowy poprzez dodanie do treści Załącznika nr 8.1 i 8.3 w § 8 ust. 3 oraz
Załącznika nr 8.2 w § 8 ust. 2 w zwrotu: „po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność
i wysokość naliczonej kary umownej”.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, odnosząc się do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO) z dnia 29
stycznia 2019 r. w kwestii ograniczenia zasady swobody umów oraz wysokości kar umownych w umowie w
sprawie zamówienia publicznego, że zasada równości stron stosunku zobowiązaniowego podlega modyfikacji i
specyficznemu ograniczeniu zasady swobody umów (art. 353 1 Kodeksu cywilnego), a pewna nierówność stron
umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika wprost z przepisów ustawy, zawierającej instrumenty
prawne, zastrzeżone wyłącznie na korzyść Zamawiającego. Zamawiający działa w interesie publicznym, w celu
zaspokojenia potrzeb publicznych i ryzyko niepowodzenia zamierzonego celu prowadzi do niezaspokojenia
uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko Zamawiającego przewyższa normalne ryzyko
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj
przedsiębiorcy.
Natomiast w wyroku KIO/UZP nr 469/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. KIO uznała, że przepisy o zamówieniach
publicznych wprowadzają ograniczenia swobody umów, ponieważ w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.16 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany jest określić istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
na takich warunkach. Zatem to do zamawiającego należy określenie warunków umowy. W ocenie KIO,
zamawiający ma prawo użyć dozwolonych przepisami prawa środków zabezpieczających interes
zamawiającego, ponieważ opóźnienia w realizacji zamówienia, niewykonanie umowy, lub jej nienależyte
wykonanie mogą skutkować dla zamawiającego poważnymi konsekwencjami.
Zamawiający wskazuje, że ze względu na przepis art. art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dokonał zmiany wzorów umowy, modyfikując
dotychczasowe brzmienie zapisów zawartych w § 8 ust. 3 wzoru umowy dla części nr 1 zamówienia, w § 8 ust. 2
wzoru umowy dla części nr 2 zamówienia oraz w § 8 ust. 3 wzoru umowy dla części nr 3 zamówienia.
Informacja o tych zmianach jest zawarta w dalszej części niniejszego pisma.
Ponadto, Zamawiający informuje, że nota księgowa obciążeniowa zawiera nie tylko kwotę naliczonej kary
umownej, ale również informację, na podstawie których zapisów umowy kara została naliczona i za
niedotrzymanie których konkretnie warunków umowy, a więc wyjaśnienie zasadności naliczenia kary w danej
wysokości. W przypadku błędnych danych zawartych w nocie obciążeniowej podlega ona korekcie.
15. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany cen za powszechne usługi pocztowe w
trakcie obowiązywania umowy, o których mowa w Ogłoszeniu w Opisie sposobu obliczania ceny Rozdział XII ust
1, we Wzorach umowy załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3.w § 7 w przypadku zmiany cenników Wykonawcy
zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w sposób określony w Prawie Pocztowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że treść § 7 we wzorach umów dla części 1, 2 i 3 zamówienia (załączniki nr
8.1, 8.2 i 8.3 do Ogłoszenia) nie dotyczy zmian umowy w zakresie opisanym przez Wykonawcę. Podstawą
ewentualnej zmiany postanowień umowy we wskazanym przez Wykonawcę byłby § 13 ust. 2 pkt 3 każdego
wzoru umowy.
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W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści Ogłoszenia, Zamawiający, działając na podstawie Rozdz.
VII ust. 11 Ogłoszenia, dokonuje następujących zmian treści Ogłoszenia.
Ogłoszenie o zamówieniu
1)

W Rozdziale X dotychczasowy zapis ust. 2 uzupełnia się zdaniem „Do oferty na część nr 1 zamówienia
należy załączyć „Wykaz lokalizacji Zamawiającego oraz placówek pocztowych Wykonawcy”, sporządzony
zgodnie z załącznikiem nr 9 do Ogłoszenia. Wykaz ma jedynie walor informacyjny i nie stanowi treści
oferty w rozumieniu nin. Ogłoszenia.”

2)

W wykazie „Załączniki do Ogłoszenia stanowiące jego integralną część” dodaje się załącznik nr 9 pn.:
„Wykaz lokalizacji Zamawiającego oraz placówek pocztowych Wykonawcy”.

Załącznik nr 1.1 do Ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia)
1)

W ust. 2 pkt 2.1 usuwa się ppkt g) w brzmieniu: „przesyłek listowych nierejestrowanych zagranicznych
ekonomicznych”. Dotychczasowe podpunkty h, i, j, k, l, ł, m przyjmują odpowiednio oznaczenia g, h, i, j, k,
l, ł.

2)

Dotychczasowe brzmienie zapisu zawartego w ust. 3 pkt 3.1 zastępuje się brzmieniem następującym:
„Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania, w swoich placówkach, przesyłek dostarczonych przez
Zamawiającego do wysyłki. Wykonawca będzie przyjmował przesyłki w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz. co najmniej od 9:00 do 15:00, w placówkach, wskazanych w załączniku nr 9 do
Ogłoszenia. Wykonawca uzupełni w/w załącznik poprzez wpisanie adresu odpowiedniej placówki
pocztowej.”

3)

Usuwa się zapis zawarty w ust. 3 pkt 3.2., a dotychczasowy pkt 3.3 otrzymuje oznaczenie 3.2.
Załącznik nr 7.1 do Ogłoszenia

W związku ze zmianą szacowanych liczb poszczególnych rodzajów przesyłek w trakcie trwania umowy,
dotychczasowy Formularz cenowy dla części nr 1 zamówienia (załącznik nr 7.1 do Ogłoszenia) zastępuje się
Formularzem, załączonym do niniejszego pisma.
Załącznik nr 7.3 do Ogłoszenia
W Formularzu cenowym dla części nr 3 zamówienia, w opisach dotyczących „Listów zwykłych PR”, opisy
rodzaju przesyłek przyjmują brzmienie, odpowiednio:
•

Przesyłki krajowe nierejestrowane ekonom. PR waga do 500 g

•

Przesyłki krajowe nierejestrowane ekonom. PR waga do 501 - 1000g

•

Przesyłki krajowe nierejestrowane ekonom. PR waga do 1001 - 2000 g

W związku z powyższym dotychczasowy Formularz cenowy dla części nr 3 zamówienia (załącznik nr 7.3 do
Ogłoszenia) zastępuje się Formularzem, załączonym do niniejszego pisma.
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Załącznik nr 8.1 do Ogłoszenia
1) W § 1 ust. 4 usuwa się pkt 7 w brzmieniu: „przesyłek listowych zagranicznych nierejestrowanych
ekonomicznych”; dotychczasowe punkty 8-14 przyjmują odpowiednio numery 7-13;
2) W § 1 zapis zawarty w ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wskazane przez Zamawiającego w Formularzu
cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy ilości poszczególnych rodzajów przesyłek i paczek są
wielkościami szacunkowymi/orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania oferty i wyboru
najkorzystniejszej z nich. Rzeczywista ilość przyjmowanych przez Wykonawcę przesyłek i paczek będzie
wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia w ramach łącznego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy ilości
przesyłek lub paczek, wskazanych w Formularzu cenowym, w zależności od jego bieżącego
zapotrzebowania, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu.”
3) W § 1 zapis zawarty w ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do nadania
przesyłek lub paczek, których rodzaj nie został ujęty w Formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy, podstawą rozliczenia wynagrodzenia będą ceny z cennika usług pocztowych
Wykonawcy z dnia nadania przesyłki lub paczki.”
4) W § 3 brzmienie zapisów zawartych w ust. 1-9 zastępuje się brzmieniem:
1. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych będą zapewnione przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo dokumentować przyjęcie przesyłek do nadania pieczęcią,
podpisem i datą w tzw. Pocztowej Książce Nadawczej - zestawieniu przesyłek nadanych dla przesyłek
rejestrowanych oraz zestawieniu przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek
zwykłych nierejestrowanych).
3. Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu pokwitowane przez adresata „potwierdzenia odbioru”
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki lub paczki.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu potwierdzenie nadania przesyłki
rejestrowanej w formie druku pocztowego, wydane przez placówkę pocztową operatora
wyznaczonego, mającego moc dokumentu urzędowego, z datą potwierdzenia tożsamą z datą
przyjęcia przesyłki przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu niedoręczone przesyłki rejestrowane,
niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń
dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z upoważnionym pracownikiem
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania każdej placówki, wskazanej w Załączniku nr 4 do
Umowy jako otwartej w dni robocze przez przynajmniej 6 godzin dziennie tj. przynajmniej od godz.
9.00 do godz. 15.00.”
Dotychczasowe ustępy 10-15 przyjmują odpowiednio numery 7-12.
5) W § 4 zapis zawarty w ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczenia korespondencji do placówki wskazanej w Załączniku nr 4 do Umowy;
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2) prawidłowego adresowania przesyłek i paczek w sposób czytelny i zgodny z obowiązującymi u
Wykonawcy standardami, określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu;
3) sporządzania w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowych
nadanych przesyłek nierejestrowanych z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych;
4) przekazywania przesyłek rejestrowanych Wykonawcy wg książki nadawczej stosowanej przez
Zamawiającego i uzgodnionej z Wykonawcą.”
6)

W § 7 zapisy zawarte w ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej
będzie płatne po wykonaniu Usług, za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie prawidłowej faktury
wystawionej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………….., dodatkowo wskazany
na fakturze, w terminie30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia prawidłowej faktury, niezależnie od
terminu płatności wskazanego na fakturze.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, określonego w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej uznaje się dzień uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.”

7)

W § 8 ust. 1 zapis zawarty w pkt 9 otrzymuje brzmienie: „za nieprzedłożenie Zamawiającemu
oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy – w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w stosunku do terminu określonego na podstawie § 9 ust. 3 Umowy.”

8)

W § 8 zapis zawarty w ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim przedstawieniu Wykonawcy noty księgowej
obciążeniowej z wartością naliczonej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy czym Zamawiający nie
skorzysta z prawa potrącenia, jeżeli obowiązujące regulacje prawne nie będą na to pozwalać. Zapłata
kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy ani też z
jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem przypadku odstąpienia od
Umowy.”

9)

W § 16 zapis zawarty w ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Integralnymi składnikami Umowy są:
1) Załącznik nr 1 do Umowy – oferta Wykonawcy z dnia ……………… r. i Formularz cenowy
z dnia
…………….…r.;
2) Załącznik nr 2 do Umowy – Ogłoszenie o zamówieniu;
3) Załącznik nr 3- cennik Wykonawcy aktualny na dzień zawarcia Umowy;
4) Załącznik nr 4- wykaz placówek Wykonawcy przyjmujących przesyłki ze wskazanych lokalizacji
Zamawiającego”
Załącznik nr 8.2 do Ogłoszenia

1)

W § 7 zapisy zawarte w ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej będzie płatne po wykonaniu Usług, za dany miesiąc
kalendarzowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po dokonaniu skutecznego
doręczenia adresatowi kwot pieniężnych określonych w przekazie pieniężnym, na rachunek bankowy
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Wykonawcy nr: ………….., dodatkowo wskazany na fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia prawidłowej faktury.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, określonego w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej uznaje się dzień uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.”
2)

W § 8 ust. 1 zapis zawarty w pkt 3 otrzymuje brzmienie: „za nieprzedłożenie Zamawiającemu
oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy – w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w stosunku do terminu określonego na podstawie § 9 ust. 3 Umowy.”

3)

W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim przedstawieniu Wykonawcy noty księgowej obciążeniowej z
wartością naliczonej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy czym Zamawiający nie skorzysta z
prawa potrącenia, jeżeli obowiązujące regulacje prawne nie będą na to pozwalać.”
Załącznik nr 8.3 do Ogłoszenia

1)

W § 3 zapis zawarty w ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w okresie
obowiązywania Umowy monitorowanie statusu przesyłek, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy, za
pośrednictwem strony internetowej lub bezpłatnej aplikacji elektronicznej umożliwiającej nadawanie
przesyłek, monitorowanie ich statusów oraz samodzielne sporządzanie przez Zmawiającego raportów
dotyczących nadanych przesyłek. Wykonawca na prośbę Zamawiającego sporządzi specyfikację do
faktury z podaniem ilości przesyłek ich rodzaju oraz ceny jednostkowej.”;

2)

W § 7 zapisy zawarte w ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej
będzie płatne po wykonaniu Usług, za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę, , na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………….., dodatkowo wskazany na fakturze,
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia j prawidłowej faktury.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, określonego w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej uznaje się dzień uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.”

3)

W § 8 ust. 1 zapis zawarty w pkt 3 otrzymuje brzmienie: „za nieprzedłożenie Zamawiającemu
oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy – w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w stosunku do terminu określonego na podstawie § 9 ust. 3 Umowy.”

4)

W § 8 zapis zawarty w ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim przedstawieniu Wykonawcy noty księgowej
obciążeniowej z wartością naliczonej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę, przy czym Zamawiający nie
skorzysta z prawa potrącenia, jeżeli obowiązujące regulacje prawne nie będą na to pozwalać.”
Załącznik nr 9 do Ogłoszenia
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Załącznik nr 9 do Ogłoszenia pn.: „Wykaz lokalizacji Zamawiającego oraz placówek pocztowych
Wykonawcy” stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Załączniki nr 1.1, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3 do Ogłoszenia o treści ujednoliconej w wyniku dokonania
powyższych zmian stanowią załączniki do niniejszego pisma.
W związku z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi zmianami treści Ogłoszenia, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 1 października 2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym
samym dniu o godzinie 11:00.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Ogłoszenia:
1) zapisy zawarte na stronie tytułowej Ogłoszenia, dotyczące terminu składania i otwarcia ofert,
otrzymują brzmienie:
„Termin składania ofert: do dnia 1 października 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 1 października 2020 r. o godz. 11:00”
2)

zapisy zawarte w Rozdziale XI Ogłoszenia ust. 2 i ust. 7 otrzymują brzmienie, odpowiednio:
ust. 2: „Termin składania ofert upływa w dniu: 1 października 2020 r. o godz. 10:00”
ust. 7: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 1 października 2020 r. o godz. 11:00”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Ogłoszenia i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.
Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie ulegają zmianie.
Zamawiający zwraca się z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem,
podpisano elektronicznie
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek
W załączeniu:
Załączniki o treści ujednoliconej w wyniku wprowadzonych zmian:
• Załącznik nr 1.1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia
• Załącznik nr 7.1 do Ogłoszenia – Formularz cenowy dla części nr 1 zamówienia
• Załącznik nr 7.3 do Ogłoszenia – Formularz cenowy dla części nr 3 zamówienia
• Załącznik nr 8.1 do Ogłoszenia – Wzór umowy dla części nr 1 zamówienia
• Załącznik nr 8.2 do Ogłoszenia – Wzór umowy dla części nr 2 zamówienia
• Załącznik nr 8.3 do Ogłoszenia – Wzór umowy dla części nr 3 zamówienia
oraz nowy dokument:
• Załącznik nr 9 do Ogłoszenia – Wykaz lokalizacji Zamawiającego oraz placówek Wykonawcy.
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