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Znak pisma: BP-DZP.7729.10.2017/5 

2017-0492612 

  

WARSZAWA ,  30.11.2017  R .  

 

STRONA INTERNETOWA 

ZAMAWIAJĄCEGO  

WYKONAWCY WG 

ROZDZIELNIKA  

 

dot. postępowania nr BP-DZP.7729.10.2017/58/2017 na świadczenie usług pocztowych dla Agencji 

mienia Wojskowego w podziale na 2 części.  

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na zasadach 

stosowanych  zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wpłynęły do Zamawiającego pytania od 

Wykonawcy. 

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 4 ogłoszenia 

udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie 1. (pisownia oryginalna) 

W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Część 1 pkt. 10, Część 2 pkt. 10 Zamawiający zawarł 

zapis: „ Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata zwrotne 

potwierdzenie odbioru (ZPO) niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak niż 

w ciągu 7  dni roboczych od dnia jej 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.” 
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Odpowiedź 1. 

Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę dla części nr 1 i nr 2 zapisu na: 

 „Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po 

doręczeniu przesyłki.” 

Pytanie 2. (pisownia oryginalna)  

W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Część 1 pkt. 11 Zamawiający określa „Wykonawca 

będzie doręczał do siedziby Zamawiającego adresowane do niego przesyłki,  każdego dnia roboczego 

(od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 11:00.”, Część 2 pkt. 11  Zamawiający określa 

„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego adresowane do niego przesyłki,  każdego 

dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 10:00.”, Załącznik Nr 6 Istotne 

postanowienia umowy pkt. 9 Zamawiający określa „Zapewniając kompleksowe świadczenie usług 

Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowych opłat, doręczać codziennie (oprócz sobót, niedziel  

i świąt) w godzinach wskazanych dla części 1 lub dla części 2 w OPZ”. 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 zapisów na:  

„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego adresowane do niego przesyłki,  każdego 

dnia roboczego.” 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę zapisu dla części nr 1 jak i dla części nr 2 zamówienia. 

Obieg dokumentów w Biurze Prezesa (część nr 1) jak i w Oddziale Regionalnym w Lublinie (część nr 

2), praca działów merytorycznych, terminy wyznaczone w pismach i dotychczasowa praktyka 
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uzasadniają pozostawienie godzin dostarczania korespondencji zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia dla części nr 1 i nr 2. 

Pytanie 3. (pisownia oryginalna) 

W Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia w  pkt. 6 i W załączniku nr 6 IPU 

pkt. 19 Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że ceny wskazane w formularzu nie 

ulegną zmianie przez okres trwania umowy. Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiocie zamówienia  dla 

Części 2 Zamawiający wskazał 24-miesięczny okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku 

rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, natomiast Wykonawca jako operator wyznaczony, 

zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które objęte są przedmiotem 

zamówienia, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Zgodnie z art. 57 

ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony jest zobligowany do przedłożenia Prezesowi UKE 

projektu cennika usług powszechnych, który co do zasady nie może przekroczyć maksymalnych 

rocznych poziomów opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1 

Prawa pocztowego, dotyczącym przystępności cenowej tych usług. Natomiast przepisy art. 53 i 54 

ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług 

pocztowych. Zatem w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku 

rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, 

w świetle istotnych postanowień zawartych w Ogłoszeniu, Wykonawca zmuszony będzie do 

świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych – nie tylko  

z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby 

niedopuszczalny, zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako 

operatorze publicznym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność 

odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę 

Formularza Oferty przez wykreślenie zapisu oraz istotnych postanowień umowy poprzez dodanie 

postanowienia w następującym brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę? 

Wysokość cen jednostkowych będzie podlegała waloryzacji od miesiąca obowiązywania zmiany.  

Odpowiedź 3. 

Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
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koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wysokość cen jednostkowych będzie podlegała waloryzacji od miesiąca obowiązywania zmiany.” 

Pytanie 4. (pisownia oryginalna) 

W załączniku nr 2A do ogłoszenia Część 1 - Biuro prezesa Formularz cenowy szczegółowy w poz. 5 - 

8 Zamawiający wskazał Zwrotne potwierdzenia  odbioru w obrocie krajowym w gabarycie A i B 

określając ich wagę, prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o  cenę zwrotnego potwierdzenia odbioru 

czy cenę przesyłki  listowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru . 

Odpowiedź 4. 

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 2A do ogłoszenia dla części nr 1 – Biuro Prezesa 

formularz cenowy szczegółowy w poz. 5 – 8 wskazano przesyłki listowe ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

Pytanie 5. (pisownia oryginalna) 

W załączniku nr 2A do ogłoszenia Część 1 - Biuro prezesa Formularz cenowy szczegółowy w poz. 11 

Zamawiający wskazał Paczki pocztowe ekonomiczne Gabaryt B, waga: ponad 2 kg do … kg. 

Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez uszczegółowienie wagi maksymalnej,  przy czym 

maksymalna waga paczki u Wykonawcy wynosi 10 kg. 

Odpowiedź 5. 

Zamawiający modyfikuje zapis poprzez dodanie wagi maksymalnej paczki do 10 kg. Zmodyfikowany 

formularz ofertowy stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania. 

Pytanie 6. (pisownia oryginalna) 

W załączniku nr 6 pkt. 12  Zamawiający określił, że „Za wykonane usługi Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu fakturę wraz ze specyfikacją wykonanych usług w terminie do 7 dni po upływie 

okresu rozliczeniowego.”  W świetle obowiązujących przepisów prawa określonych w art. 106 

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r, Nr 177, poz. 1054 z 

późniejszymi zmianami) Wykonawca, wnosi o zmianę zapisu na: „Faktury VAT z tytułu należności 

wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawiane będą w terminie do 7 dni od zakończenia 

okresu rozliczeniowego.”? 

Odpowiedź 6. 

Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

„Faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, wystawiane będą  

w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.” 

Pytanie 7. (pisownia oryginalna) 

W załączniku nr 6 pkt. 13  Zamawiający wskazał, że „Należności wynikające z faktur VAT 

Zamawiający będzie regulować przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, dla BP AMW w części 1, dla OR 

Lublin w części 2” Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o 

podatku od towarów i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. 

W przypadku błędów lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić 
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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: że „Należności wynikające z faktur VAT 

Zamawiający będzie regulować przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu wystawionej faktury VAT, dla BP AMW w części 1, dla OR Lublin w 

części 2” 

Odpowiedź 7. 

Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

„Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający będzie regulować przelewem na konto wskazane 

na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej faktury VAT, dla BP 

AMW w części nr 1, dla OR Lublin w części 2.” 

Pytanie 8. (pisownia oryginalna) 

W załączniku nr 6 pkt. 15  Zamawiający określa, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia 

rachunku 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. Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością 

dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za 

dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”? 

Odpowiedź 8. 

Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

„Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”. 

Pytanie 9. (pisownia oryginalna) 

W załączniku nr 6 pkt. 29  Zamawiający określa  karę umowną  w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, oferowanego przez Wykonawcę w ust. 1 „Formularza oferty”, jeżeli Zamawiający 

odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zwraca się z o złagodzenie postanowień wniosku 

poprzez całkowite wykreślenie kary lub zmniejszenie jej wymiaru do 0,5 %. 
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Odpowiedź 9. 

Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

Pytanie 10. (pisownia oryginalna) 

Wykonawca wnosi o dodanie W załączniku nr 6 zapisu o treści:  „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 10. 

Zamawiający, wyraża zgodę na dodanie zapisu: 

„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 11. (pisownia oryginalna) 

Czy Wykonawca dopuszcza  dodanie W załączniku nr 6 zapisu o treści „Zamawiający przewiduje 

możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych nie wymienionych w 

formularzu cenowym. Podstawą rozliczeń przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym będą ceny 

zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat za usługi pocztowe świadczone 

przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 11. 

Zamawiający, nie wyraża zgody na dodanie zapisu, ponieważ wszystkie usługi pocztowe w zakresie 

przesyłek pocztowych zostały wymienione w formularzu cenowym. 

Pytanie 12. (pisownia oryginalna) 

Zamawiający w załączniku nr 2A do Ogłoszenia, Część 1 – Formularza ofertowego szczegółowego  

wskazał, iż będzie nadawał przekazy elektroniczne 10 razy w roku. Wykonawca wnosi o modyfikację 

tego zapisu w sposób jednoznacznie określający ilość przekazów , np. 10 , 20 oraz o podanie 

szacunkowej kwoty przekazu, co pozwoli Wykonawcy rzetelnie skalkulować cenę. 

Odpowiedź 12. 

Zamawiający informuje, iż planowane jest 10 przekazów w ciągu roku o średniej wartości 

pojedynczego przekazu na kwotę 2 000,00 zł. 
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