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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

dotyczy postępowania na świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie, 
przeprowadzanego w trybie art. 138 o ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 
z późn. zmianami). 

 

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie, zwana dalej „Zamawiającym”, informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zwrócił się z  prośbą o  wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., 
poz.2164 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań 
i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 

W Opisie przedmiotu zamówienia rozdział III, pkt.1 Zamawiający wskazał, że „Przedmiotem zamówienia 
jest świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek 
listowych, kurierskich i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, 
zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481z późn. zm.), a 
także odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego." , a w § 8 ust 1"Kwotę należną za nadane w okresie 
obrachunkowym przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać przelewem na rachunek Wykonawcy 
wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
wystawionej w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca obrachunkowego - za faktyczną liczbę przesyłek 
nadanych i zwróconych w danym miesiącu, ustaloną i obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w § 7 oraz 
usługę odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego" 

Wykonawca informuje, iż odbiór przesyłek (niebędących przesyłkami kurierskimi w systemie „od drzwi do 
drzwi") nie mieści się w definicji usług pocztowych. Wykonawca świadczy płatną usługę odbioru przesyłek 
a opłata za tę usługę jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług i nie może zostać wkalkulowana w 
cenę jednostkową opłaty pocztowej za powszechne usługi pocztowe listowe, bądź pączkowe (stawka VAT 
zw.). 

Zapisy łączące opłaty za usługi pocztowe i odbiór przesyłek w jednej pozycji w praktyce uniemożliwia 

Wykonawcy przystąpienie do zamówienia. 

Jednocześnie Wykonawca informuje, że zgodnie z regulaminem Wykonawcy usługa odbioru korespondencji 
jest realizowana odpłatnie, a opłata jest uzależniona między innymi od liczby zadeklarowanych dni odbioru 
w miesiącu. 

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o uzupełnienie formularza cenowego o osobną pozycję „Odbiór 
przesyłek z siedzib Zamawiającego". 

Odpowiedź 1 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującej zmiany. Zamawiający dopisuje „Odbiór przesyłek z 
siedziby Zamawiającego" w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Powyższe 
zostanie również uwzględnione w projekcie umowy. 
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Pytanie 2 

W załączniku nr 1 do IWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3 ppkt a) i Załączniku nr 6 do 
IWZ Wzór umowy § 2, ust 2, pkt. 10 , Zamawiający wskazał ,,a) Usługa standardowa z dostawą następnego 
dnia roboczego do godz. 15.00". W przypadku gdy adresatami przesyłek są osoby prywatne doręczenie do 
godziny 15:00 często nie jest możliwe w związku z tym Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zapisu na: ,,a) 
Usługa standardowa z dostawą następnego dnia roboczego." Zamawiający zawarł zapis:,, Wykonawca 
będzie doręczał do zamawiającego pokwitowane przez adresata "zwrotne potwierdzenie odbioru" (ZPO) 
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
(..)". Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki 
wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie 
krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie 
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 545). W 
załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek listowych 
niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5 
(97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do dnia 
jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w 
określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach. Ze 
względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym, 
zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania terminu 
7-dniowego w 100%, Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmodyfikował zapis dotyczący terminu 
doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił przepisy Rozporządzenia. Wykonawca zwraca się z 
wnioskiem o zmianę zapisu na: „Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał 
Zamawiającemu niezwłocznie po doręczeniu przesyłki”. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującej zmiany:  

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.3.3 a. otrzymuje brzmienie:  

„Usługa standardowa z dostawą następnego dnia roboczego." 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującej zmiany: w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt.10 
otrzymuje brzmienie: „Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu 
niezwłocznie po doręczeniu przesyłki." 

Pytanie 3 

W załączniku nr 1 do IWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 10 Zamawiający zawarł zapis:,, 
Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata "zwrotne 
potwierdzenie odbioru" (ZPO) niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie późnie jednak niż w 
ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia". Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy 
do spraw łączności określił warunki wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu 
przebiegu przesyłek w obrocie krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 
kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 
(Dz. U. z 2013r, poz. 545). W załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia 

określony został czas przebiegu przesyłek listowych niebędących przesyłkami listowymi najszybszej 
kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie 
D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia. W załączniku wskazano również 
udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w określonym terminie do ogólnej liczby nadanych 
przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach. Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi 
Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym, zobowiązanym do stosowania wymienionego 
Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania terminu 7-dniowego w 100%, Wykonawca wnioskuje, 
aby Zamawiający zmodyfikował zapis dotyczący terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił 
przepisy Rozporządzenia. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na: „Pokwitowanie odbioru 
przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po doręczeniu przesyłki.” 

Odpowiedź 3 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującej zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt.10 otrzymuje 
brzmienie: „Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po 
doręczeniu przesyłki." 
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Pytanie 4 

W załączniku nr 1 do IWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 11 Zamawiający określa 
„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego adresowane do niego przesyłki, każdego dnia 
roboczego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 10:00.” 

Należy podkreślić, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem niniejszego 
postępowania, a konsekwencją umowy zawartej z nadawcą, natomiast Zamawiający występując w roli 
adresata nie jest stroną umowy o nadawanie. Umowa z nadawcą może być zawarta albo w drodze 
indywidualnie ustalonych warunków np. w trybie zamówienia publicznego, gdzie doręczenie przesyłki w 
ściśle określonym terminie np. D + 5 może być jednym ze zobowiązań wykonawcy, albo w drodze umowy o 
świadczenie usług powszechnych zawartej z operatorem wyznaczonym. Pojęcie powszechnych usług 
pocztowych określa art. 45 ust. 1 Prawa pocztowego, wskazując że są to usługi świadczone przez operatora 
wyznaczonego o zakresie w tym przepisie wymienionym (przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i 
doręczanie przesyłek o wskazanej charakterystyce), z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno 
opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień 
roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prawo 
pocztowe nie określa godzin doręczania przesyłek pocztowych do adresata. Zatem, żądanie Zamawiającego 
doręczania przesyłek w określonych godzinach narusza przepisy Prawa pocztowego, które obligują do 
świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. 

Każde ponadstandardowe wymaganie dot. godzin doręczenia korespondencji do Zamawiającego powoduje 
konieczność dostosowania całej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-
organizacyjne, co niejednokrotnie może być niemożliwe. Każda przesyłka wysyłana z dowolnego miejsca w 
kraju co do zasady najpierw trafia do najbliższego węzła ekspedycyjno- rozdzielczego, skąd transportowana 
jest w odpowiednim kierunku razem z innymi przesyłkami tam kierowanymi. Następnie jest rozdzielana na 
poszczególne placówki i przekazywana doręczycielom, którzy doręczają przesyłki na danym terenie w 
określonej kolejności. Zmiana godzin doręczenia zaburzałaby pracę sieci logistycznej na całym terenie. 
Wobec powyższego określanie konkretnych godzin doręczania przesyłek nadchodzących do Zamawiającego 
stanowi naruszenie przepisów Pzp. 

W związku z powyższym Wykonawca proponuje zmianę zapisu na: „Wykonawca będzie doręczał do 
siedziby Zamawiającego adresowane do niego przesyłki, każdego dnia roboczego do godziny 12:00 

Odpowiedź 4 

Zamawiający wyraża zgodę na  doręczanie przesyłek do siedziby Zamawiającego w godzinach 8.00-11.00. 

W załączniku nr 1 do IWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego adresowane do niego przesyłki, każdego dnia 
roboczego do godziny 11:00” 

Pytanie 5 

W § 8 ust. 1 Wzoru umowy Zamawiający wskazał, że „Kwotę należną za nadane w okresie 
obrachunkowym przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać przelewem na rachunek Wykonawcy 
wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
wystawionej w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca obrachunkowego - za faktyczną liczbę przesyłek 
nadanych i zwróconych w danym miesiącu, ustaloną i obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w § 7 oraz 
usługę odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego." 

Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług 
wart. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub braków w 
fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę korygującą - 
zgodnie z art. 106k.Faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia 
gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury 
korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. Faktura korygująca/nota księgowa powinna 
bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura 
pierwotna. Powyższe potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji. W 
świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że brak jest podstaw do wprowadzenia pojęcia prawidłowości 
faktury, a ewentualny błąd bądź brak w jej treści nie może mieć wpływu na umowny termin płatności. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: „Kwotę należną za nadane w okresie obrachunkowym 
przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 
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fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w ciągu 7 dni od zakończenia 
miesiąca obrachunkowego - za faktyczną liczbę przesyłek nadanych i zwróconych w danym miesiącu, 
ustaloną i obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w § 7 oraz usługę odbioru przesyłek z siedziby 
Zamawiającego.” 

Odpowiedź 5 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący:  

 § 8, ust 1 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Kwotę należną za nadane w okresie obrachunkowym 
przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 
fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej w ciągu 7 dni od zakończenia 
miesiąca obrachunkowego - za faktyczną liczbę przesyłek nadanych i zwróconych w danym miesiącu, 
ustaloną i obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w § 7 oraz usługę odbioru przesyłek z siedziby 
Zamawiającego.” 

Pytanie 6 

W § 7, ust 3 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do IWZ Zamawiający wskazał, że „Wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo, z uwzględnieniem aktualnej stawki 
podatku VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). Jeżeli w 
trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, Zamawiający 
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty uwzględniającej należny podatek od towarów i usług, według stawki 
obowiązującej na dzień wystawienia faktury.” 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstaje z chwilą 
dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: „Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana będzie 
każdorazowo, z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy 
nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty 
uwzględniającej należny podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej w chwili wykonania 
usługi.” 

Odpowiedź 6 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów. 

§ 7, ust 3 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do IWZ otrzymuje brzmienie: „Wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo, z uwzględnieniem aktualnej stawki 
podatku VAT. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku 
VAT, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty uwzględniającej należny podatek od towarów i 
usług, według stawki obowiązującej w chwili wykonania usługi.” 

Pytanie 7 

We Wzorze umowy w § 9 ust 1 Wykonawca wnosi o dodanie pkt 3 o treści: „3. W przypadku nadawania 
przesyłek rejestrowanych z usługą Potwierdzenia odbioru, Zamawiający zobowiązuje się do stosowania 
formularza potwierdzenia odbioru zgodnie z wytycznymi odpowiednio do trybu, w jakim dana przesyłka 
będzie nadawana." 

Odpowiedź 7 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany we Wzorze umowy w § 9 ust 1 poprzez dodanie pkt 3 o 
treści: „3. W przypadku nadawania przesyłek rejestrowanych z usługą Potwierdzenia odbioru, Zamawiający 
zobowiązuje się do stosowania formularza potwierdzenia odbioru zgodnie z wytycznymi odpowiednio do 
trybu, w jakim dana przesyłka będzie nadawana." 

Pytanie 8 

W § 12 ust. 2 Wzoru umowy Zamawiający określa „Jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego 
przesyłek w dniu i czasie o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 100 zł za każdy taki przypadek." 

Czy Zamawiający zamierza dopuścić katalog wyjątków, w których brak odebrania przesyłek nie narazi 
Wykonawcy na konieczność zapłaty wygórowanej kary nieadekwatnej do dokonanego przewinienia? 
Dodatkowo wymieniona kara jest nieadekwatna do ceny za świadczenie usługi Poczta Firmowa. W związku 
z powyższym Wykonawca wnosi zmianę zapisu na: 
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„Jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w dniu i czasie określonym w § 3 ust. 1, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w 
wysokości 200% opłaty za jeden odbiór" 

.Odpowiedź 8 

W § 12 ust. 2 Wzoru umowy Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

 „Jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w dniu i czasie o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy taki przypadek." 

Pytanie 9 

W § 12 ust. 3-6 Wzoru umowy Zamawiający określa: 

„ 3. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że jakakolwiek placówka Wykonawcy, 
wskazana do oceny w postępowaniu na udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową, nie spełnia 
wymagań Zamawiającego określonych w IWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3pkt. 1) , za każdy taki 
stwierdzony przypadek. 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 300,00 zł, za każdego 
pracownika, dla którego na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których 
mowa w § 14 ust. 2 -3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić  Zamawiającemu karę umowną,  w wysokości 20% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 pkt. 1), jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę  umowną, w wysokości  20% 
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 3 pkt. 1), jeżeli odstąpi od umowy z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego” 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 12 ust. 3-6 Wzoru umowy poprzez wykreślenie kary umownej. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 12 ust. 3-6 Wzoru umowy poprzez wykreślenie kary 
umownej, przy czym zmniejsza wysokość kary umownej określoną w § 12 ust. 4 z 300,00 zł na 100,00 zł za 
każdego pracownika, pozostawiając dalsze zapisy bez zmian. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia oraz modyfikacja stanowią 
integralną część SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielania odpowiedzi 
wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

W związku z przedstawionymi informacjami oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający zmienia terminy 
składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu na następujące: 

Termin składania ofert – 11.12.2017 godz. 09.00 

Termin otwarcia ofert - .11.12.2017 godz. 09.30 

 

Załącznik 

Zmieniony Formularz cenowy 
 

DYREKTOR 

Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia Wojskowego 

w Krakowie 

Przemysław Wierzba 
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