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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
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 6
Wykonawca podkreśla, że przepisy ustawy Pzp nie precyzują, w jaki sposób zamawiający
może kontrolować spełnienie wymagań przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust 3a
ustawy Pzp. Również przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) nie odnoszą się
do kwestii sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp. Jednakże wskazania wymaga, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (dalej GIODO) w piśmie z dnia 23 września 2016 roku, kierowanego
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyraził jednoznaczne stanowisko
w przedmiotowym zakresie. W piśmie tym GIODO stwierdza, iż „przekazywanie
zamawiającemu kopii umów o pracę oraz zakresów obowiązków osób zatrudnionych
u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem 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 na roboty budowlane
lub usługi. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla
weryfikacji spełnienia określonych warunków przez wykonawcę. W opinii Generalnego
Inspektora dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez wykonawcę
stosownych oświadczeń, czy zaświadczeń. Dla zamawiającego nie jest bowiem istotne kto
konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt
zatrudniania osób w takiej formie – dla potwierdzenia którego nie jest konieczna
zamawiającemu znajomość imion, nazwisk i adresów pracowników, czy wysokości ich
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wynagrodzeń. (…) W związku z powyższym, Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych stoi na stanowisku, iż z regulacji zawartych w art. 29 ust. 3a oraz 36 ust. 2 pkt
8a ustawy Pzp nie można wywodzić podstawy do przekazywania zamawiającemu przez
wykonawcę danych osobowych pracowników, a zarówno dokumentowanie zatrudnienia
osób, o których mowa 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.” Określając uprawnienie
w postaci możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
Zamawiający nie przewidział konsekwencji wynikających z obowiązku zapewnienia przez
Wykonawcę, będącego operatorem pocztowym (oraz jednocześnie operatorem
wyznaczonym), warunków mających na celu ochronę tajemnicy pocztowej. Zgodnie
bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe tajemnica pocztowa obejmuje nie tylko
informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, czy informacje dotyczące realizacji
przekazów pocztowych, ale również dane dotyczące podmiotów korzystających z usług
pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub
korzystania z tych usług. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania usług pocztowych (czyli przedmiotu zamówienia) wiąże się z możliwością
ujawnienia danych, których ochrona wynika z tajemnicy pocztowej. Dodatkowo
ustawodawca nałożył na każdego operatora pocztowego obowiązek do zachowania należytej
staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy
zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych
oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej (art. 41 ust. 6 ustawy Prawo
pocztowe). Na marginesie rozważań należy podkreślić fakt, że sam Zamawiający określił
wśród podstaw świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego postępowania,
przepisy ustawy Prawo pocztowe.
Uwzględniając powyższą argumentację, Wykonawca wnioskuje o zmianę uprawnień
Zamawiającego w zakresie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, na rzecz innych
dopuszczalnych form kontroli. Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia,
tj. świadczenie usług pocztowych przez operatora pocztowego (zobowiązanego
m. in. do zachowania tajemnicy pocztowej).
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 6 ppkt 3) „przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia”
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w związku z powyższym usuwa zapis
§ 3 ust. 6 pkt 3 Załącznika nr 7 do Ogłoszenia.
Pytanie nr 2
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 3 ust. 7
W odniesieniu do argumentacji z pytania nr 1 jak również Wykonawca wskazuje
iż 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
s
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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, iżz 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. 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. Wykonawca wskazuję iż złożenie
oświadczenia potwierdzającej zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 85% w stosunku
do ogółu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie doręczania i wydawania
przesyłek wyczerpuje wymóg zatrudnienia określonego przez Zamawiającego. Ponadto
w ocenie wydaje się efektywniejsze niż przekazywanie ponad 80 000 sztuk dokumentacji.
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.
2) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS przez Wykonawcę
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w związku z powyższym usuwa zapis § 3
ust. 7 pkt 2 i 4 Załącznika nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania.
jest:
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.
4czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać następujących
dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
s
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Zamawiającego. 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, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.),
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawców
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
a powinno być:
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;
2) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS przez Wykonawcę.
Pytanie nr 3
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
s
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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
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.

s
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Zamawiający wskazuje, że ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami
obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek
w wyznaczonym dniu i czasie. Zamawiający bezwzględnie wymaga realizacji usługi
odbioru przesyłek i jednocześnie nie uwzględnia w treści Ogłoszenia okoliczności
spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę. Wśród nich można
wymienić w szczególności działania siły wyższej oraz innych zakłóceń w pracy
Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności uniemożliwiające wykonanie usługi
w całości lub w jakiejkolwiek części (np. władcze działania organów państwowych,
samorządowych oraz organizacji międzynarodowych, zmiana przepisów prawa, działania
wojenne i inne operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, ograniczenia
i zakazy wydane przez właściwe władze, stany nadzwyczajne w tym stan wojenny lub
wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek części terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki
terrorystyczne, działalność przestępczą osób trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie
energetyczne oraz działanie innych sił przyrody). Dodatkowo należy wskazać nadzwyczajne
okoliczności o charakterze zewnętrznym pozostające poza kontrolą Wykonawcy, których
nie można przewidzieć, a które ze względu na wywierane skutki uniemożliwiają, bądź
znacznie utrudniają wykonanie usługi odbioru przesyłek.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów. Przypadki
wskazane przez Zamawiającego nie mają wpływu na realizację całości zamówienia,
a wysokość kar jest zbyt wysoka i odnosi się do wartości całego Zamówienia.
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.
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
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Odpowiedź nr 3
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w związku z powyższym w Załączniku
nr 7 do Ogłoszenia dla I części zadania § 12 ust. 1,2, ulega modyfikacji, natomiast ust. 3
zostaje usunięty.
jest:
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.1umowy, 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;
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 2 000 zł za każdy stwierdzony
przypadek;
4) za opóźnienie w złożeniu wyjaśnień lub dostarczeniu dokumentów, o których mowa
w § 3 ust. 6 i ust. 7 Umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień tego opóźnienia.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będzie następować poprzez obniżenie
łącznej należności w kolejnym okresie obrachunkowym.
3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Zamawiający zleci zastępcze
wykonanie usługi innemu operatorowi, kosztami poniesionymi z tytułu z wykonania tej
usługi obciąży Wykonawcę, poprzez obniżenie łącznej należności w kolejnym okresie
obrachunkowym, o koszt zastępczego wykonania usługi.
a powinno być:
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.
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 w Załączniku nr 7 do Ogłoszenia dla części II zadania Zamawiający usuwa w § 10
ust. 3.
s
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Pytanie nr 4
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 11 ust.
W nawiązaniu do argumentacji z pytania nr 3 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
Odpowiedź nr 4
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w związku z powyższym modyfikuje
w Załączniku nr 7 do Ogłoszenia dla II części zadania § 11.
jest:
1. Za przekroczenie czasu reakcji na wezwanie do odbioru przesyłki, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowna w wysokości 5 % opłaty za daną przesyłkę brutto,
po uprzednim pisemnym wyjaśnieniu sprawy z Wykonawcą.
2. Za każde opóźnienie w dostarczeniu przesyłki terminowej do adresata z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 100 zł, za każdy przypadek.
3. Za każde opóźnienie w dostarczeniu przesyłki do adresata Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy przypadek.
4. Za każdy przypadek niepodjęcia przesyłki do przemieszczenia, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
100 zł.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku zaistnienia szkody o wartości przekraczającej wysokości zastrzeżonych
w umowie kar umownych.
6. 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.
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7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. Strony dopuszczają kompensatę roszczenia Zamawiającego
również z niewymagalnym roszczeniem Wykonawcy, tj. po złożeniu faktury za dany
okres obrachunkowy a przed nadejściem terminu jej zapłaty
a powinno być:
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.
Pytanie nr 5
W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego na wniosek z dnia 01.02.2019. Zamawiający
umieścił Załącznik nr 3 „Nowy Załącznik nr 3 wersja edytowalna” W zamieszczonym
dokumencie dla I części zamówienia nadal znajdują się „2.3. Listy polecone priorytetowe
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru” z określonymi przedziałami wagowymi do 350g,
ponad 350g do 500g, ponad 500g do 1000g, ponad 1000g do 2000g.
Wykonawca wnosi o dostosowanie formularza cenowego do modyfikacji zgodnie
z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 05.02.2019 odpowiedź nr 6 poprzez usunięcie zapisu
2.3.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający dokonuje modyfikacji kolumny nr 3 pozycji nr 2.1 w poniższy sposób oraz
usunięcia pozycji nr 2.2. i 2.3. w formularzu cenowym - załączniku nr 3 część 1
do ogłoszenia:
jest:
2.Usługi zagraniczne
2.1.Listy zwykłe
I
EUROPEJSKIE
do 50 g
50,00
zw
ponad 50 g
10,00
zw
do 100 g
ponad 100 g 10,00
zw
s
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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
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 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
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 1000g 10,00
do 2000 g
II
POZAEUROPEJSKIE do 350 g
10,00
ponad 350 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

do 1000 g
a powinno być:
2.Usługi zagraniczne
2.1.Listy zwykłe
I
EUROPEJSKIE

II

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
POZAEUROPEJSKIE 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

15,00

zw

20,00

zw

20,00

zw

5,00

zw

5,00

zw

5,00

zw

5,00
5,00

zw
zw

5,00

zw

5,00

zw

5,00

zw

5,00

zw

Pytanie nr 6
Wykonawca wnosi o modyfikację Załącznika nr 3 Formularz cenowy dla część I „4. Zwroty
nieodebranych przesyłek po wyczerpaniu możliwości doręczenia” Poprzez doprecyzowanie
poniższych zapisów
4. Zwroty nieodebranych przesyłek po wyczerpaniu możliwości doręczenia
4.1.Przesyłki listowe polecone krajowe
4.2. Przesyłki listowe polecone krajowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Alternatywnie dodanie w formularzu cenowym z uwzględnieniem przedziałów wagowych
dla przesyłek listowych zagranicznych zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia
05.02.2019 odpowiedź nr 6
4.3.Przesyłki listowe polecone zagraniczne
4.4. Przesyłki listowe polecone zagraniczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Odpowiedź nr 6
Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisów pozycji nr 4, 4.1 i 4.2 oraz dodaje pozycję
nr 4.3 i 4.4. w formularzu cenowym – załączniku nr 3 część 1 do ogłoszenia:
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4.Zwroty nieodebranych przesyłek po wyczerpaniu możliwości doręczenia – przesyłka
pocztowa nieodebrana w terminie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem
przyczyny nie odebrania jej przez adresata.
4.1.Przesyłki listowe polecone krajowe – Zamawiający rozumie pod tym pojęciem pkt 3 lit.
c załącznika nr 1 część 1 do ogłoszenia.
4.2.Przesyłki listowe polecone krajowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
– Zamawiający rozumie pod tym pojęciem pkt 3 lit. e załącznika nr 1 część 1 do ogłoszenia.
4.3.Przesyłki listowe polecone zagraniczne
I EUROPEJSKIE
do 50 g
15,00
zw
ponad 50 g
20,00
zw
do 100 g
ponad 100 g
20,00
zw
do 350 g
ponad 350 g
5,00
zw
do 500 g
ponad 500 g
5,00
zw
do 1000 g
ponad 1000 g
5,00
zw
do 2000 g
II POZAEUROPEJSKIE
do 50 g
5,00
zw
ponad 50 g
5,00
zw
do 100 g
ponad 100 g
5,00
zw
do 350 g
ponad 350 g
5,00
zw
do 500 g
ponad 500 g
5,00
zw
do 1000 g
ponad 1000 g
5,00
zw
do 2000 g
4.4.Przesyłki listowe polecone zagraniczne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
I EUROPEJSKIE
do 50 g
15,00
zw
ponad 50 g
20,00
zw
do 100 g
ponad 100 g
20,00
zw
do 350 g
ponad 350 g
5,00
zw
do 500 g
ponad 500 g
5,00
zw
do 1000 g
ponad 1000 g
5,00
zw
do 2000 g
II POZAEUROPEJSKIE
do 50 g
5,00
zw
ponad 50 g
5,00
zw
do 100 g
ponad 100 g
5,00
zw
do 350 g
ponad 350 g
5,00
zw
s
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do 500 g
ponad 500 g
do 1000 g
ponad 1000 g
do 2000 g

5,00

zw

5,00

zw

Pytanie nr 7
Wykonawca wnosi o modyfikację Załącznika nr 3 Formularz cenowy dla część II poprzez
doprecyzowanie zapisów
Lp. 5 „Usługa dodatkowa - doręczenie do 12:00”
Odpowiedź nr 7
Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji nr 5 w formularzu cenowym – załączniku nr 3
część II do ogłoszenia w następujący sposób:
jest:
doręczenie do
5
40
godz. 12
a powinno być:
Usługa dodatkowa
5 - doręczenie do
godz. 12

40

Pytanie nr 8
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 12 lutego 2019.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający informuje, że przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonał przedłużenia
terminu składania ofert do dnia 12 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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