AGENCJA
MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor
Oddziału Regionalnego w Wrocławiu
ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław

Znak sprawy: OX-ZP.7729.1.2019

2019-0052921

W R O C Ł AW , 2 019 -02 -0 5

S TRO NA I N TE RN E TO WA
ZAM A W I AJĄ C E GO
B IP @AM W . CO M .PL

Dotyczy: Postępowanie nr DZP-OX.7729.8.2019 na „Świadczenie usług pocztowych
i kurierskich dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego
we Wrocławiu”
Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść
nadesłanych wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz jej zmianami:
Pytanie nr 1
Ogłoszenie Rozdział III pkt 14 oraz Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 3 ust 4 część I zadania
Wykonawca informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób realizujących zamówienie
na podstawie umowy o pracę na poziomie 100% nie jest możliwy do zapewnienia przez
Wykonawców. Zawsze istnieje ryzyko zatrudnienia chociażby na zastępstwo urlopowe
pracowników na podstawie umowy zlecenia, co nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte realizowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca
informuje, iż warunek postawiony przez Zamawiającego jest nadmierny i nieracjonalny,
gdyż żaden z wykonawców funkcjonujących na rynku usług pocztowych nie jest w stanie
go spełnić, a tym samym zapewnić, przy obejmującym zasięgiem cały kraj zamówieniu,
iż w realizacji zamówienia udział brać będą jedynie pracownicy zatrudnieni na umowę
o pracę, tym bardziej, że Prawo Pocztowe dopuszcza posiadanie sieci agencji pocztowych.
Żaden z wykonawców funkcjonujących na rynku nie będzie w stanie złożyć oferty i podjąć
się realizacji zamówienia na warunkach określonych w Ogłoszeniu. Określenie przez
Zamawiającego iż „wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: doręczanie i wydawanie przesyłek (tj. doręczyciele - listonosze, osoby
wydające korespondencję) w okresie obowiązywania umowy” w postępowaniu
niemożliwego do dotrzymania warunku, przy uwzględnieniu specyfiki przedmiotu
zamówienia oraz obowiązujących na danym rynku reguł związanych z realizacją tego typu
zamówień, może w sposób bezpośredni prowadzić do naruszenia zasady uczciwej
konkurencji i tym samym do naruszenia powyższych norm prawnych. Fakt, że Wykonawca
będący jednocześnie Operatorem Wyznaczonym może w ogóle nie złożyć oferty w realiach
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niniejszej sprawy, powinien zostać uznany za okoliczność świadczącą o tym,
że przewidziany przez Zamawiającego wymóg, nie znajdujący oparcia w uzasadnionych
potrzebach Zamawiającego i w specyfice przedmiotowego postępowania, może utrudniać
udział w postępowaniu.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez zmianę zapisu na:
Ogłoszenie rozdział III pkt 14 „Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 917ze zm.) na poziomie nie niższym niż 85% w stosunku do ogółu
zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie doręczania i wydawania przesyłek
(tj. doręczyciele – listonosze, osoby wydające korespondencję), w okresie obowiązywania
umowy, zarówno przez samego Wykonawcę jak i podwykonawców”
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 3 ust 4 część I zadania „Stosownie do treści art. 29 ust. 3a
ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) na poziomie nie niższym niż 85%
w stosunku do ogółu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie doręczania
i wydawania przesyłek (tj. doręczyciele – listonosze, osoby wydające korespondencję),
w okresie obowiązywania umowy, zarówno przez samego Wykonawcę jak
i podwykonawców”
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w:
Ogłoszeniu rozdział III pkt 14
jest: „Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
ze zm.), osób wykonujących czynności w zakresie doręczania i wydawania przesyłek
(tj. doręczyciele – listonosze, osoby wydające korespondencję), w okresie obowiązywania
umowy, zarówno przez samego Wykonawcę jak i podwykonawców”.
a powinno być: „Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 917ze zm.) na poziomie nie niższym niż 85% w stosunku do ogółu
zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie doręczania i wydawania przesyłek
(tj. doręczyciele – listonosze, osoby wydające korespondencję), w okresie obowiązywania
umowy, zarówno przez samego Wykonawcę jak i podwykonawców”.
Załączniku nr 7 do Ogłoszenia § 3 ust. 4 część I zadania
jest: „Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
osób wykonujących czynności w zakresie doręczania i wydawania przesyłek
(tj. doręczyciele – listonosze, osoby wydające korespondencję), w okresie obowiązywania
umowy, zarówno przez samego Wykonawcę jak i podwykonawców”.
a powinno być:
s
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„Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
na poziomie nie niższym niż 85% w stosunku do ogółu zatrudnienia osób wykonujących
czynności w zakresie doręczania i wydawania przesyłek (tj. doręczyciele – listonosze, osoby
wydające korespondencję), w okresie obowiązywania umowy, zarówno przez samego
Wykonawcę jak i podwykonawców”.
Pytanie nr 2
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 1 pkt 3 ppkt c) oraz pkt 3 ppkt e)
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 1 ust 3 pkt c) oraz § 1 ust 3 pkt e) część I zadania
Wykonawca wskazuje iż żaden z operatorów pocztowych działający na podstawie Aktów
Światowego Związku Pocztowego nie świadczy usługi „przesyłka polecona ekonomiczna
w obrocie zagranicznym” Usługa rejestrowana zagraniczna nie będąca przesyłką najszybszej
kategorii została wycofana. Ponadto Zamawiający wskazuję w Załączniku nr 7
do ogłoszenia na część I zadania w §2 akty prawne na podstawie, których realizowane będą
usługi. Modyfikacja wprowadzi zgodność z aktami prawnymi wskazanymi przez
Zamawiającego.
Wykonawca wskazuje do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje
się przepisy ustawy Prawo Pocztowe, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez zmianę zapisu na:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 1 pkt 3 ppkt c) „polecone ekonomiczne - przesyłka
listowa rejestrowana niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, przemieszczaną i doręczaną
w sposób zabezpieczający ją przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym”
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 1 pkt 3 ppkt e) „polecone ze zwrotnym poświadczeniem
odbioru (ZPO) - przesyłka listowa niebędącą przesyłką najszybszej kategorii przyjęta
za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym”
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 1 ust 3 pkt c) część I zadania „polecone ekonomiczne
– przesyłka listowa rejestrowana niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, przemieszczaną
i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub
uszkodzeniem w obrocie krajowym”
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 1 ust 3 pkt e) część I zadania „polecone ze zwrotnym
poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa niebędącą przesyłką najszybszej
kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru
w obrocie krajowym”
Odpowiedź nr 2
Zamawiający dokonuje modyfikacji:
1) pkt 3 lit. c) Załącznika nr 1 do ogłoszenia część 1 oraz § 1 ust. 2 lit. c) Załącznika nr 7
do ogłoszenia w następujący sposób:

s
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jest: „polecone ekonomiczne - przesyłka listowa rejestrowana niebędącą przesyłką
najszybszej kategorii, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym i zagranicznym”,
a powinno być: „polecone ekonomiczne - przesyłka listowa rejestrowana niebędącą
przesyłką najszybszej kategorii, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający
ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem w obrocie krajowym”;
2) pkt 3 lit. e) załącznika nr 1 do ogłoszenia część 1 oraz § 1 ust. 2 lit. e) Załącznika nr 7
do ogłoszenia w następujący sposób:
jest: „polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka listowa
niebędącą przesyłką najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania
i doręczona za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym”,
a powinno być: „polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO)
- przesyłka listowa niebędącą przesyłką najszybszej kategorii przyjęta
za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru w obrocie
krajowym”.
Pytanie nr 3
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 1 pkt 6 oraz Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 1 ust 6
część I zadania
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy
Prawo pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek – opłaconych przez nadawców
i nadchodzących do Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający określa godziny doręczenia,
które nie uwzględniają procesów pocztowych zachodzących przed fazą doręczenia, jak np.
przewóz do placówki oddawczej, rozdział materiału na rejony doręczeń, uzupełnienie
odpowiedniej dokumentacji, etc. oraz samej fazy doręczenia do siedziby Zamawiającego,
która będzie wynikała z obsługi rejonu doręczeń dla danej lokalizacji.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez zmianę zapisu na:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 1 pkt 6 oraz Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 1 ust. 6
część I zadania „W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczania przesyłek do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław
w dni robocze w godz. urzędowania siedziby Zamawiającego, od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy”.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i podtrzymuje w tym
zakresie dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 4
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 2 pkt 3 oraz Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 1 ust. 2
część II zadania
Wykonawca wskazuję iż pozostawienie zapisu wskazanego przez Zamawiającego wpłynie
na wycenę przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez zmianę zapisu na:

s
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 2 pkt 3, Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 1 ust. 2 część II
zadania „Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie
i doręczanie przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi” w następujących
terminach, pod warunkiem ich nadania do godz. 15.00:
a) przesyłki krajowe standardowe - doręczane adresatom do drugiego dnia roboczego
po dniu nadania,
b) przesyłki krajowe terminowe - doręczane adresatom nie później niż następnego dnia
roboczego do godz. 8.00 do godzi 9:00 lub do godz. 12.00.
Alternatywnie na zmianę zapisu na poniższy z łączną modyfikacją Załącznika nr 3
do ogłoszenia część 2 poprzez dodanie pozycji „Usługa doręczenia na wskazaną godzinę”
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 2 pkt 3, Załącznik nr 7 do Ogłoszenia § 1 ust. 2 część II
zadania „Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie
i doręczanie przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi” w następujących
terminach, pod warunkiem ich nadania do godz. 15.00:
a) przesyłki krajowe standardowe - doręczane adresatom do drugiego dnia roboczego
po dniu nadania,
b) przesyłki krajowe terminowe - doręczane adresatom nie później niż następnego dnia
roboczego do godz. 8.00 do godzi 9:00 lub do godz. 12.00,
c) Doręczone na wskazaną godzinę.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 3 Załącznika nr 1 do ogłoszenia część 2 oraz § 1
ust. 2 Załącznika nr 7 do ogłoszenia część 2 w poniższy sposób oraz dodaje punkt c):
jest: „Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie
przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi” w następujących terminach, pod
warunkiem ich nadania do godz. 15.00:
a) przesyłki krajowe standardowe - doręczane adresatom maksymalnie do 24 godzin
od godziny odebrania przesyłki przez kuriera,
b) przesyłki krajowe terminowe - doręczane adresatom nie później niż następnego dnia
roboczego do godz. 9.00 - 10.00 lub do godz. 12.00.”
a powinno być: „Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie
i doręczanie przesyłek kurierskich w systemie „od drzwi do drzwi” w następujących
terminach, pod warunkiem ich nadania do godz. 15.00:
a) przesyłki krajowe standardowe - doręczane adresatom do drugiego dnia roboczego
po dniu nadania,
b) przesyłki krajowe terminowe - doręczane adresatom nie później niż następnego dnia
roboczego do godz. 8.00 do godzi 9:00 lub do godz. 12.00,
c) doręczone na wskazaną godzinę.”
Pytanie nr 5
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 2 zadania pkt 19 oraz Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla
II części Zamówienia § 1 ust. 19
Wykonawca wskazuję iż Opiekun Klienta wskazany w umowie pełni rolę osoby
odpowiedzialnej za prawidłowy nadzór nad realizacją umowy. Osoba koordynująca pracę
kurierów jest tożsama z osobą przyjmującą od Zamawiającego zleceń zgodnie z zapisami
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 2 zadania pkt 4

s
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Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez zmianę zapisu na:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia część 2 pkt 19 oraz Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części
Zamówienia § 1 ust. 19 „Wykonawca przekaże Zamawiającemu kontakt telefoniczny
do działu koordynującego pracę i przyjmowanie zgłoszeń zamówień kurierów”
Odpowiedź nr 5
Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 20 Załącznika nr 1 do ogłoszenia część 2 oraz § 1
ust. 19 Załącznika nr 7 do ogłoszenia w następujący sposób:
jest: „Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą pracę kurierów i odpowiedzialną
za kontakt i współpracę z Zamawiającym, tzw. Opiekuna Klienta.”
a powinno być: „Wykonawca przekaże Zamawiającemu kontakt telefoniczny
do działu koordynującego pracę i przyjmowanie zgłoszeń zamówień kurierów.”
Pytanie nr 6
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Lp. 2 część I zadania Usługi zagraniczne Lp. 2.1 Lp. 2.3
W przypadku przesyłek zagranicznych powszechnie obowiązują poniższe przedziały
wagowe w obrocie międzynarodowym. Określenie przedziału wg zapisów wskazanych
przez Zamawiającego może prowadzić do sytuacji świadczenia usługi w cenie wyższej niż
obowiązująca. Jak również do opodatkowania usług zwolnionych z podatku VAT.
Wykonawca wnosi o modyfikację kolumny 3 Lp. 2 Usługi zagraniczne „waga” poprzez
przyjęcie przedziałów wagowych oraz o określenie szacowanej ilości dla wskazanych
poniższej przedziałów wagowych w celu właściwej wyceny dla usług listowych w obrocie
zagranicznym
do 50 g / ponad 50 g do 100 g / ponad 100 g do 350 g/ ponad 350 g do 500 g/ ponad 500 g
do 1000 g/ ponad 1000 g do 2000 g/
Ponadto zw. na brak Lp. 2.2 o określenie numeryczne Lp. 2.1 Listy zwykłe, Lp. 2.2 Listy
polecone priorytetowe I Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) II
Pozaeuropejskie ze zawrotnym potwierdzeniem odbioru alternatywnie uzupełnienie Lp. 2.2
Odpowiedź nr 6
Zamawiający dokonuje modyfikacji kolumny nr 3 pozycji nr 2.1 i 2.3 w formularzu
cenowym - załączniku nr 3 do ogłoszenia w następujący sposób:
jest:
2.Usługi zagraniczne
2.1.Listy zwykłe
I
Europejskie
do 350 g
50,00
zw
ponad 350 g
10,00
zw
do 1000 g
ponad 1000 g 10,00
zw
do 2000 g
II
Pozaeuropejskie do 350 g
10,00
zw
ponad 350 g
10,00
zw
do 1000 g
ponad 1000 g 10,00
zw
do 2000 g
s
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2.3.Listy polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
I
Europejskie
do 350 g
10,00
ponad 350 g
10,00
do 1000 g
ponad 1000 g 10,00
do 2000 g
II
Pozaeuropejskie do 350 g
10,00
ponad 350 g
10,00
do 1000 g
a powinno być:
2.Usługi zagraniczne
2.1.Listy zwykłe
I
Europejskie

do 50 g
50,00
ponad 50 g
10,00
do 100 g
ponad 100 g
10,00
do 350 g
ponad 350 g 10,00
do 500 g
ponad 500 g 10,00
do 1000 g
ponad 100 g 10,00
do 2000 g
II
Pozaeuropejskie do 50 g
10,00
ponad 50 g
10,00
do 100 g
ponad 100g
10,00
do 350 g
ponad 350 g 10,00
do 500 g
ponad 500 g 10,00
do 1000 g
ponad 100 g 10,00
do 2000 g
2.2.Listy polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
I
Europejskie
do 50 g
10,00
ponad 50 g
10,00
do 100 g
ponad 100 g
10,00
do 350 g
ponad 350 g 10,00
do 500 g
ponad 500 g 10,00
do 1000 g
ponad 100 g 10,00
do 2000 g
II
Pozaeuropejskie do 50 g
10,00
ponad 50 g
10,00
s
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zw
zw
zw
zw
zw

zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw

do 100 g
ponad 100 g
10,00
do 350 g
ponad 350 g 10,00
do 500 g
ponad 500 g 10,00
do 1000 g
ponad 100 g 10,00
do 2000 g

zw
zw
zw
zw

Pytanie nr 7
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Lp. 2 część I zadania
Wykonawca wnosi o usunięcie z Formularza cenowego pozycji nr 5. Usługa kurierska.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający informuje, że dokonuje usunięcia pozycji nr 5 „Usługa kurierska”
w formularzu cenowym – Załączniku nr 3 do ogłoszenia część I oraz dokonuje zmiany
numeracji pkt 6 „Inne” z pozycji nr 6 na pozycję nr 5.
Pytanie nr 8
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Lp. 6 część I zadania
Zamawiający wskazuje „Usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (cena
za usługi realizowane w ciągu miesiąca x 12 miesięcy)” Jednocześnie określa termin
obowiązywania umowy do 31.12.2020 r.
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Lp. 6 część I zadania „Usługa odbioru przesyłek z siedziby
Zamawiającego (jednostkowa opłata netto miesięczna) szacowana ilość odbiorów x 24”
Ponadto wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu w Załączniku nr 3 Lp. 6 wiersz I kolumna
7 poprzez usunięcie zapisu 0,23
Odpowiedź nr 8
Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji nr 6 „Inne” w formularzu cenowym
– załączniku nr 3 do ogłoszenia część I w poniższy sposób oraz dokonuje usunięcia zapisu
„0,23” z kolumny 7 wersu 6:
jest: „Usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (cena za usługi realizowane
w ciągu miesiąca x 12 miesięcy.”
a powinno być: „Usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego (jednostkowa opłata
netto miesięczna) szacowana ilość odbiorów x 24.”
Pytanie nr 9
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Lp. 1 część II zadania Zamawiający określa „koperta
z dokumentami do 1 kg doręczane maks. do 24 h”
Wykonawca wskazuje iż określenie terminu doręczenia przesyłek maks. do 24h dotyczy
przesyłek nadawanych z doręczenie do godziny np. 8:00,9:00 ,12:00 lub z opcją doręczenie
na wskazaną godzinę. Pozostawienie zapisu nie pozwoli Wykonawcy na właściwą wycenę.
s

Strona 8 z 16

Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Lp. 1 część II zadania Zamawiający określa „koperta
z dokumentami do 1 kg doręczane do drugiego dnia roboczego po dniu nadania”
Alternatywnie
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Lp. 1 część II zadania Zamawiający określa „koperta
z dokumentami do 1 kg doręczane zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi”
Odpowiedź nr 9
Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji nr 1 w formularzu cenowym – załączniku nr 3
do ogłoszenia część II w następujący sposób:
jest: „koperta z dokumentami do 1 kg doręczane maks. do 24 h.”
a powinno być: „koperta z dokumentami do 1 kg doręczane do drugiego dnia roboczego
po dniu nadania.”
Pytanie nr 10
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 5
Przekazywanie Zamawiającemu informacji
Wymaganych w Oświadczeniu jest
równoznaczne z udostępnianiem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie
są Zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez
Wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dostęp do informacji
stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji spełnienia
określonych warunków przez Wykonawcę. Dla Zamawiającego nie powinno być istotne kto
konkretnie zatrudniony jest u Wykonawcy na podstawie Umowy o pracę, a jedynie sam fakt
zatrudnienia osób w takiej formie – dla potwierdzenia którego nie jest konieczna
Zamawiającemu znajomość imion, i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, iż z regulacji
zawartych w art. 29 ust. 3a oraz 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych nie
można wywodzić podstawy do przekazywania Zamawiającemu danych osobowych
pracowników, a zarówno dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w art. w art.
29 ust. 3a, jak i kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w tym
artykule może odbywać się w sposób, który nie będzie wiązał się z przetwarzaniem danych
indywidualnych osób. Wykonawca może złożyć oświadczenie o ilości osób zatrudnionych
na umowę o pracę np. wykonujących wskazane czynności. Jak również sporządzenie
chociażby list imiennych pracowników zw. na zatrudnienie przez Wykonawcę ponad 80 000
pracowników jest wysoce pracochłonne i uciążliwe
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 5 „Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu udziału osób zatrudnionych na podstawie
umowę o pracę nie niższym niż 85%, określone w ust. 4 zarówno przez Wykonawcę jak
i podwykonawców. Wykaz zostanie złożony do 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy”
Odpowiedź nr 10
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 ust. 5 w załączniku nr 7 do ogłoszenia dla części I
w poniższy sposób:
s
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jest: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności,
określone w ust. 4, zatrudnionych, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez
Wykonawcę jak i podwykonawców. Wykaz zostanie złożony do 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących
czynności wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przed podjęciem
czynności związanych z realizacją przedmiotowej umowy zgłosić te osoby na piśmie
Zamawiającemu.
a powinno być „Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu
udziału osób zatrudnionych na podstawie umowę o pracę nie niższym niż 85%, określone
w ust. 4 zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców. Wykaz zostanie złożony
do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy”.
Pytanie nr 11
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 6
Zgodnie z argumentacją do pytania nr 9 Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 6 „W trakcie realizacji
zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy lub podwykonawców odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów”
Odpowiedź nr 11
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 12
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 7
Zgodnie z argumentacją do pytania nr 9 Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 7 „W trakcie realizacji
zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Wykonawca
przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać
następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o ilości osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to 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 wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz procentowego
poziomu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w stosunku do ogółu zatrudnienia
Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
s
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2) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS przez Wykonawcę
Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 13
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 5 ust. 3 Wykonawca wskazuje
„Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie na podstawie cen jednostkowych
brutto, podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3
do niniejszej umowy”
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia II część zadania § 4 ust. 3 Zamawiający wskazuje
„Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie na podstawie cen jednostkowych
brutto, podanych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej
umowy”
Wykonawca wskazuje iż Załącznik nr 3 zawiera jedynie ceny jednostkowe netto. Prosimy
o dostosowanie zapisów umowy w zgodności z formularzem cenowym.
Odpowiedź nr 13
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 3 załącznika nr 7 do ogłoszenia część I oraz § 4
ust. 3 załącznika nr 7 do ogłoszenia część II w następujący sposób:
jest: „Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie na podstawie cen jednostkowych
brutto, podanych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej
umowy.”
a powinno być: „Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie na podstawie cen
jednostkowych netto, podanych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3
do niniejszej umowy.”
Pytanie nr 14
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 6 ust. 2.
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu, przedmiotowe zestawienie stanowić będzie
dokumentacja nadawcza pozostająca na stanie Zamawiającego
Odpowiedź nr 14
Zamawiający informuje, że dokonuje usunięcia zapisu § 7 ust. 2 Załącznika nr 7
do ogłoszenia część I.
Pytanie nr 15
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 8 ust. 1
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 7 ust. 5
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 7 ust. 6
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 7 ust. 7
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 7 ust. 8
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 fakturę korygującą bądź notę korygującą – zgodnie z art. 106k. Faktura
s
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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. 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.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 8 ust. 1 Kwotę należną za nadane
w okresie obrachunkowym przesyłki Zamawiający zobowiązuje się przekazać na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury
VAT, wystawionej w ciągu 21 dni od zakończenia miesiąca obrachunkowego - za faktyczną
liczbę przesyłek nadanych i zwróconych w danym miesiącu, ustaloną i obliczoną zgodnie
z zasadami zawartymi w § 7”
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 7 ust. 5 „Zapłata za wykonane usługi
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT Wykonawcy
w terminie do 14 dni od otrzymania faktury VAT”
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 7 ust. 6 „Za datę zapłaty strony ustalają
dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 7 ust. 7 „Za datę otrzymania faktury
VAT uważa się datę wpływu faktury, na adres Zamawiającego”
Ponadto usunięcie zapisów Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 7 ust. 8
Odpowiedź nr 15
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust. 1 Załącznika nr 7 do ogłoszenia część I
w następujący sposób:
jest: „Kwotę należną za nadane w okresie obrachunkowym przesyłki Zamawiający
zobowiązuje się przekazać na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie
do 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT, wystawionej w ciągu 21 dni
od zakończenia miesiąca obrachunkowego - za faktyczną liczbę przesyłek nadanych
i zwróconych w danym miesiącu, ustaloną i obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w § 7.
Błędne wystawienie faktury, zarówno pod względem formalnym jak i rachunkowym
skutkować będzie jej zwrotem bez księgowania, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2”.
s
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a powinno być: „Kwotę należną za nadane w okresie obrachunkowym przesyłki
Zamawiający zobowiązuje się przekazać na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej w ciągu 21 dni
od zakończenia miesiąca obrachunkowego - za faktyczną liczbę przesyłek nadanych
i zwróconych w danym miesiącu, ustaloną i obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w § 7”
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 7 ust. 5 w Załączniku nr 7 część II
zaproponowaną przez Wykonawcę. Doprecyzowuje jedynie zapisy umowy poprzez dodanie
„Przez prawidłowo wystawiona fakturę, strony rozumieją dokument wystawiony zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zawierający informacje o numerze niniejszej umowy”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 6 Załącznika nr 7 do ogłoszenia część II
w następujący sposób:
jest: „Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy”.
a powinno być: „Za datę zapłaty strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy”.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 7 w Załączniku nr 7 do ogłoszenia
część II.
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 8 Załącznika nr 7 do ogłoszenia część II
poprzez usunięcie zapisu.
Pytanie nr 16
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 12 ust. 1,2,3.
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 10 ust. 3
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO wskazuje
się, że ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych,
bezwzględnie należy uznać za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które
może być uzasadnioną podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp z uwagi, iż postępowanie jest
obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie
zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma, bowiem charakteru absolutnego,
gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno
z ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego,
wyrażonej w art. 5 Kodeksu cywilnego. Dla ustalenia granic swobody umów z punktu
widzenia zasad współżycia społecznego istotne znaczenie mają te zasady, które służą
ochronie wolności. Szczególnie ważną sferą zastosowania zasad współżycia społecznego,
jako granicy swobody umów, jest problematyka tzw. słuszności (sprawiedliwości)
kontraktowej, rozumianej, jako równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku
prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem
i realizacją tego stosunku. Badaniu z punktu widzenia słuszności kontraktowej podlega
przede wszystkim stosunek wartości świadczeń w umowach wzajemnych. O naruszeniu
reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas, gdy dysproporcja tych wartości jest
rażąca. W grę wchodzi jednakże badanie rozkładu innych niż długi i wierzytelności
obowiązków i uprawnień stron, ustalanie, czy równomiernie są one obciążone obowiązkami
i wyposażone w uprawnienia różnych postaci. Wysokość kar umownych przewidzianych
s

Strona 13 z 16

przez Zamawiającego pozostaje też w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa odnoszącymi się do świadczenia usług pocztowych, co wynika z regulacji
zawartej w art. 87 Prawa pocztowego. Art. 87 ust. 1 Prawa pocztowego wskazuje, bowiem,
iż do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usługi pocztowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast stosownie do art. 87 ust. 5 Prawa
pocztowego, operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba, że niewykonanie lub nienależyte jej
wykonanie: 1) jest następstwem czynu niedozwolonego; 2) nastąpiło z winy umyślnej
operatora; 3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora. W świetle rzeczonego przepisu,
odejście od zasad odpowiedzialności określonych w Prawie pocztowym, jest dopuszczalne
wyłącznie w przypadkach kwalifikowanych, związanych ze znacznie wyższym stopniem
nieprawidłowości po stronie operatora pocztowego, niż przewidują to postanowienia
umowy. Tylko wówczas dopuszczalne jest przejście na ogólne zasady odpowiedzialności
i – przykładowo – określenie odrębnych kar umownych w umowie o świadczenie usług
pocztowych. Innymi słowy, co literalnie już wynika z cytowanego przepisu,
odpowiedzialność operatora pocztowego, co do zasady ograniczona jest do okoliczności
i wysokości określonej w dalszych przepisach tej ustawy (tj. w art. 88 i 89 Prawa
Pocztowego). Jedyny wyjątek, determinujący konieczność ponoszenia odpowiedzialności
w wysokości przewyższającej limity określone w art. 88 i 89 Prawa Pocztowego, związany
jest ze ziszczeniem się jednej z okoliczności wymienionych w art. 87 ust. 5 Prawa
pocztowego. Tylko wtedy odpowiedzialność operatora pocztowego może przewyższać
zakres i wysokość odpowiedzialności wynikającej z samej tej ustawy. Przewidziane kary
są zbyt wygórowane. Zgodnie z wyrokiem KIO 2631/12; KIO 2655/12 umowa winna
zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowa nie może prowadzić
do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest
dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych na
siebie obowiązków umownych. Reasumując proponowane przez Zamawiającego kary
stanowią przekroczenie przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do kształtowania
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 12 ust. 1,2,
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne
roszczenia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
2) 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 200% opłaty
jak za jednostkowy dzienny odbiór za okres, w którym nastąpiło opóźnienie, za każdy dzień
opóźnienia w odbiorze przesyłek pocztowych;
3) za stwierdzenie niezgodności stanu faktycznego w zakresie osób wykonujących
czynności, o których mowa w § 3 ust. 4 Umowy z przedłożonymi przez Wykonawcę
dokumentami i wyjaśnieniami w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku
zatrudnienie o którym mowa § 3 ust. 4 Umowy.
4) za opóźnienie w złożeniu wyjaśnień lub dostarczeniu dokumentów, o których mowa
w § 3 ust. 6 i ust. 7 Umowy, w wysokości 50 zł za każdy dzień tego opóźnienia.
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2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie następować poprzez obniżenie łącznej
należności w kolejnym okresie obrachunkowym. Zapłata kary umowne nastąpi
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
Ponadto Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 12 ust. 3
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 10 ust. 3
Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów zaproponowanych przez Wykonawcę.
Zamawiający modyfikuje zapisy § 12 ust. 1 pkt 2
jest: „2) 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
5 % wartości łącznej należności, o której mowa w §5 ust. 1, za okres, w którym nastąpiło
opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przesyłek pocztowych”
a powinno być: „2) 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 3 % wartości łącznej należności, o której mowa w §5 ust. 1, za okres,
w którym nastąpiło opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przesyłek
pocztowych”
Pytanie nr 17
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 11 ust.
W nawiązaniu do argumentacji z pytania nr 16 Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 11 ust.
1. Za każde opóźnienie w dostarczeniu przesyłki terminowej do adresata z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości zgodnej z Regulaminem świadczenia usługi
2. Za każde opóźnienie w dostarczeniu przesyłki do adresata Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości zgodnej z Regulaminem świadczenia usługi,
za każdy przypadek.
3. Za każdy przypadek niepodjęcia przesyłki do przemieszczenia, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
zgodnej z Regulaminem świadczenia usługi, za każdy przypadek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku zaistnienia szkody o wartości przekraczającej wysokości zastrzeżonych
w umowie kar umownych.
5. W przypadkach nie przewidzianych w ustępach poprzednich, w związku z wystąpieniem
szkody wynikłej w trakcie realizacji niniejszej umowy, Stronom służy roszczenie
odszkodowawcze na zasadach ogólnych.
6. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej
po przeprowadzonej postępowania wyjaśniającego.
7. Wykonawca wyłączony jest z odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte
wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego
niezależnego od Stron, w tym w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 23 listopada
–Prawo pocztowe
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Odpowiedź nr 17
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Pytanie nr 18
W związku ze złożonymi wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia w Postępowaniu oraz
okolicznością, że czas pozostały do wyznaczonego terminu składania jest zbyt krótki, aby
przygotować i złożyć ofertę w Postępowaniu, Wykonawca zwraca się z wnioskiem
o przedłużenie terminu składania oferty w Postępowaniu do dnia 08 lutego 2019.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający informuje, że przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonał przedłużenia
terminu składania ofert do dnia 8 lutego 2019 roku.
W załączeniu Zamawiający przekazuje nowy Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

AP/ 71 710-72-70
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