
Zestaw pytań NR1  

 
1. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia ust. 12 – czy Zamawiający dopuszcza 

zmianę zapisu: 

„12. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przychodzące przesyłki pocztowe do 

lokalizacji wskazanej w pkt. 2 każdego dnia roboczego w godzinach  

7.00 – 11.00.” na  Wykonawca zobowiązany jest doręczać przychodzące przesyłki 

pocztowe do lokalizacji wskazanej w pkt. 2 każdego dnia roboczego w godzinach  

7.00 – 12.00.” 

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza taką zmianę. 

 

2. Rozdział IV Projekt umowy § 4, ust. 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

zapisu na :„Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez 

okres realizacji zamówienia, z trzema wyjątkami: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana 

cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, 

b) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań 

prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe 

w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich wprowadzenie 

wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana ww cen leży w interesie publicznym, 

c) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji 

zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika 

lub regulaminy Wykonawcy będą niższe od cen wynikających w przedłożonej ofercie. 

Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone 

opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub 

regulaminu.” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na zmiany opisane w punkcie c), 

zmieniając jednocześnie Rozdział IV Projektu umowy §4, ust. 3 na zgodny z ww zapisami. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany cen motywowane powodami opisanymi w punkcie 

b). 

3. Rozdział IV Projekt umowy §6 ustęp 1 – co Zamawiający rozumie pod 

sformułowaniem: Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy każdorazowo 

jest protokół…” 

 

Odpowiedź: Przez „protokół” zamawiający rozumie zestawienia ilościowo-wartościowe 

sporządzane w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego 

(miesięczna suma dziennych wykazów / zestawień nadanych przesyłek listowych).  

 

4. Rozdział IV Projekt umowy §6, ustęp 3 – czy Zamawiający dopuszcza zmianę 

zapisów: „6. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od daty 

złożenia u Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto 

Wykonawcy”. na: „6. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od 

daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany i jednocześnie zmienia Rozdział II pkt.9 Opisu 

przedmiotu zamówienia na: „Należności wynikające z faktury, Zamawiający ureguluje 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od 

daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.” 



5. Załącznik nr 1a do SIWZ Formularz ofertowy – czy w celu dokonania wyceny usługi 

Zamawiający jest w stanie wskazać przesyłki miejscowe (obszar województwa 

kujawsko-pomorskiego) i zamiejscowe (pozostały teren kraju) oraz czy w związku z 

tym Zamawiający zmodyfikuje Formularz ofertowy na ww rodzaje przesyłek. 

 

Odpowiedź 
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości przesyłek „miejscowych”  

i „zamiejscowych”. Można powiedzieć, iż ilości te są mniej więcej równe. Zamawiający nie 

zmodyfikuje Formularza ofertowego, ale dopuszcza modyfikację Formularza ofertowego 

przez Wykonawcę, jeżeli ma to mieć wpływ na ogólną wartość zamówienia. 

 

Zestaw pytań NR2  
 

1. W siwz (Rozdział II pkt.6 i 19 siwz oraz §5 ust.10 Rozdział IV siwz ) zamawiający 

wskazuje, że przedmiotem zamówienia są powszechne usługi pocztowe,  a przedmiot 

zamówienia realizowany będzie zgodnie z przepisami aktów prawnych dotyczących 

usługi powszechnej. Analizując wymagania zamawiającego zawarte w siwz  

i postanowienia przywołanych aktów prawnych widoczna jest wątpliwość co do 

wymagań zamawiającego. W związku z niezgodnością zapisów ustawowych  

z wymaganiami zamawiającego prosimy o modyfikację powyższych punktów siwz   

w następujący sposób:  

Rozdział II pkt.6 siwz „ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za świadczenie usługi 

będącej przedmiotem zamówienia na zasadach określonych w przepisach:  

a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 245, poz 1529).  

b)  Innych aktów prawa związanych z realizacją usług będących przedmiotem 

       zamówienia w tym własnych regulaminów powołanych  na podstawie ustawy 

       Prawo pocztowe oraz wynikających z postanowień siwz. 

c)   W zakresie nie uregulowanym w terści siwz będą znajdowały zastosowanie 

       postanowienia ww regulaminów wykonawcy.  

d)    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeka postępowania administracyjnego  

       ( Dz.U. z 2013 r., poz 267) .” 

            Rozdział II 19 siwz oraz §5 ust.10 Rozdział IV siwz 

„ Wykonawca zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe krajowe przyjęte do 

przemieszczania i doręczania zgodnie ze wskaźnikami określonymi w regulaminach 

świadczonych usług pocztowych obowiązujących z wykonawcy” „ 

 

Zamawiający wyraża zgodę za powyższą modyfikację. Jednocześnie wprowadza do 

pkt. 12.1 siwz  dodatkowe wymaganie o następującej treści :  

W celu potwierdzenia, że przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami siwz wraz z 

ofertą należy złożyć: 

1) Formularz ofertowy . 

2) Podpisany projekt umowy 

3) Wykaz cen jednostkowych 

4) Regulamin świadczenia usług pocztowych obowiązujący u wykonawcy. 

  

Zamawiający uchyla zapis dotyczący przywołania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeka postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2013 r., poz 267) .” Zamawiający 

nie realizuje przesyłek, które podlegają rygorom cytowanej ustawy , a także ustawy 

Ordynacja podatkowa. Siwz nie dotyczy również pism sądowych. 



 

2. Czy zamawiający przewiduje w ramach świadczenia przedmiotu zamówienia 

doręczanie przesyłek w trybie Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu 

postępowania karnego lub Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje doręczania przesyłek w rygorach powyżej 

przytoczonych aktów prawnych.  

 

3. Czy zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych 

przez zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową  

związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawcę, ewentualnie inne 

informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że informacje te nie 

będą zakrywać nadruków firmowych Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych 

wymogów wskazanych w siwz. 

4. Czy zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany układu danych 

adresowych na kopercie, polegających na obniżeniu danych adresowych nadawcy   

w taki sposób aby zwiększyć wysokość górnego marginesu koperty do wartości ok. 30 

mm.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany. 

5. W treści siwz brak jest informacji dotyczącej możliwości powierzenia realizacji części 

zamówienia podwykonawcom. W związku z powyższym powstaje pytanie czy 

zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu 

zamówienia?  

Odpowiedź:  Kwestię podwykonawstwa ( udziału podmiotów trzecich w realizacji 

zamówienia i złożenie oferty wspólnej)  regulują zapisy punktu 11 i 12.2 siwz  - Rozdział I. 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w postępowaniu. 

 

 

 

  


