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Warszawa, 22 lutego 2017 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania „na świadczenie usług pocztowych
w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”
informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Ogłoszenia o następującej treści:
Pytanie 1.
Według Wykonawcy przy obsłudze tak dużego postępowania kluczowy wpływ na jakość
wykonania zamówienia ma ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, w związku
z powyższym mając na uwadze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, podkreślające
walor kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym. Wykonawca wnioskuje o modyfikację
treści SIWZ część III ust. 3 w zakresie opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert poprzez dodanie obok wymienionego kryterium „cena”, kryterium
„społecznego”, przez które należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały etat) zatrudnionych w działalności
Wykonawcy, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (dalej jako
„kryterium społeczne”) oraz w związku z powyższym o dokonanie odpowiednich zmian
dokumentacji dotyczącej Postępowania. Wykonawca wskazuje, iż konsekwencją
wprowadzenia wskazanego kryterium powinno być m.in. równoczesne przewidzenie
mechanizmów weryfikacyjnych dotyczących poziomu zatrudnienia podczas realizacji
zamówienia.
Wykonawca wskazuje, iż ustawodawca nadając ustawą nowelizującą nowe brzmienie art. 91
ust. 2 ustawy Pzp, położył wyraźny nacisk na posługiwanie się kryteriami społecznymi
w ramach wyboru oferty najkorzystniejszej, co potwierdził również w uzasadnieniu do
ustawy, gdzie wskazane zostało, że obecna sytuacja, w której zamówienia publiczne są
udzielane podmiotom omijającym nakaz z art. 22 § 11 Kodeksu pracy jest demoralizująca.
Okazuje się, bowiem, że pomimo jasnego nakazu przepisu prawa, to samo państwo, które to
prawo ustanowiło wspiera omijających przepisy. Innymi słowy samo państwo lekceważy
ustanowione przez siebie prawo. Z pragmatycznego punktu widzenia skutki
są nawet dalej idące. Praworządni przedsiębiorcy są stopniowo eliminowani z rynku
zamówień publicznych. Tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku zamówień
publicznych niesie za sobą osłabienie pewności obrotu gospodarczego. Koszty tego procesu
ponoszą nie tylko pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego,
system opieki zdrowotnej i w konsekwencji - budżet państwa. […] Obecny stan wymaga
pilnej i radykalnej poprawy. Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych
i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników.
Stanowisko ustawodawcy, o którym mowa powyżej, jest wynikiem treści dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych
2014/24/UE, która nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek podejmowania działań, aby
wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przestrzegali stosownych
przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy. Zatem w
ustawie nowelizującej przyznano zamawiającemu tak uprawnienie do określenia w opisie
przedmiotu zamówienia wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub
usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności
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(art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp), jak i możliwość takiego kształtowania kryteriów oceny ofert,
które uwzględniać będą m.in. aspekty społeczne.
Podkreślenia w tym aspekcie wymaga, bowiem to, że celem wprowadzenia kryteriów
społecznych do kryteriów oceny ofert, zrealizowanym poprzez znowelizowane brzmienie art.
91 ust. 2 ustawy Pzp było, zatem premiowanie tych wykonawców, którzy w swojej
działalności respektują zasady praworządności i dbałości o dobro wspólne i wyrównywanie
ich szans w przetargach, w których konfrontują się z wykonawcami obniżającymi koszty
swojej działalności kosztem wartości istotnych z punktu widzenia interesu państwa. Co za
tym idzie, społeczne kryterium oceny ofert w postaci zatrudnienia na podstawie umowy
o
pracę,
ma
w
takiej
sytuacji
niwelować
dysproporcję
związaną
z możliwością wyceny usług, występującą pomiędzy podmiotami zatrudniającymi
pracowników na podstawie umowy o pracę a tymi, którzy nakaz z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy
omijają. W związku z tym, posługiwanie się kryteriami społecznymi przy ocenie ofert, nie
tylko nie zaprzecza konkurencyjności, ale umożliwia pełną realizację tej zasady i rzeczywistą
konkurencję między operatorami pocztowymi. Ponadto analiza niniejszego Postępowania
pozwala na stwierdzenie, iż ustanowienie tego rodzaju kryterium jest zasadne z uwagi na
przedmiot Postępowania i charakter czynności wchodzących w zakres niniejszego
zamówienia, tj. ze względu na ochronę tajemnicy korespondencji. Zaznaczenia wymaga
również fakt, iż wiele analogicznych postępowań na świadczenie usług pocztowych jest
obecnie prowadzonych (po wejściu w życie ustawy nowelizującej) z zastosowaniem
kryterium społecznego oceny ofert lub podkreśla się w nich wymóg zatrudniania osób
wykonujących dane zamówienie na podstawie umów o pracę. Przykładowo są to
postępowania prowadzone przez: (i) Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą
w Krakowie (nr postępowania: ZP/01/2015), (ii) Komendę Główną Policji, z siedzibą
w Warszawie (nr postępowania: 125/BŁiI/15/TG), czy też (iii) Narodowy Bank Polski,
z siedzibą w Warszawie (nr postępowania: DKRZ-WPO-RS-243-041-DA-15). Krajowa Izba
Odwoławcza wskazuje na popularyzację umów o pracę oraz realizację wszystkich funkcji
zamówień publicznych w powołanych poniżej wyrokach. Jak podkreślono na wstępie
niniejszego pisma, na duże znaczenie kryterium społecznego oraz jego walory wskazuje
również najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 15 czerwca
2015 r., sygn. akt KIO 1040/15 Izba stwierdziła, iż zamawiający mają prawo wprowadzania
do kryteriów oceny ofert klauzul o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam
ustawodawca w ostatniej nowelizacji. Co więcej pokreśliła, że zamówienia publiczne muszą
realizować także społeczne obowiązki państwa, w tym obowiązki związane z zatrudnieniem
i jego promocji. Ponadto wskazała, iż w żadnym stopniu kryterium społeczne nie narusza
zasad uczciwej konkurencji – każdy z wykonawców ma dowolność, co do przyjętej przez
siebie polityki zatrudnienia i strategii budowania przez siebie treści oferty, tj. czy zdecyduje
się na zawiązywanie współpracy na podstawie umowy o pracę, co rodzić będzie większe
koszty czy też zdecyduje się na cywilnoprawne formy współpracy, umożliwiające obniżenie
kosztów i zaoferowanie niższej ceny. W uzasadnieniu ww. orzeczenia Izba wyraźnie
stwierdziła, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę jest dopuszczalny zgodnie z art. 29 ust.
4 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe z
uwagi na charakter tych zamówień. „W ocenie Izby fakt spełnienia tych przesłanek jest
oczywisty. Świadczenie usług pocztowych niewątpliwie wymaga takiej organizacji, gdzie
określone jest miejsce, czas realizacji zadań, a w dodatku po stronie wykonawcy musi istnieć
atrybut w postaci możliwości sprawowania kierownictwa nad zaangażowanym personelem.
Brak któregokolwiek z tych elementów nie pozwalałby na należyte wykonanie zamówienia na
rzecz Zamawiającego”. Izba dodatkowo zwróciła uwagę na palący problem „eliminacji
z rynku zamówień publicznych” praworządnych przedsiębiorców oraz na fakt, że
„tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku zamówień publicznych niesie za sobą
osłabienie pewności obrotu gospodarczego”. „Koszty tego procesu ponoszą nie tylko
pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego, system opieki
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zdrowotnej i w konsekwencji budżet państwa”. Mając powyższe na uwadze Izba zaapelowała:
„Obecny stan wymaga pilnej i radykalnej poprawy. Wydatki publiczne powinny wspierać
rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników. Stąd, w przypadku gdy
charakter zamówienia publicznego to uzasadnia, potrzebne jest wyraźne upoważnienie
zamawiających do stawiania warunku angażowania personelu na podstawie umowy o pracę
(…) Zamówienia publiczne muszą być postrzegane także jako instrument realizacji
społecznych obowiązków państwa, w tym obowiązku ochrony stosunku pracy i jego promocji
(…)”.
Podobnie, KIO w wyroku z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt 2354/14, uznała – w odniesieniu
do zbliżonego przedmiotu zamówienia (tj. postępowania na świadczenie usług pocztowych
i usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania
korespondencji) za dopuszczalny wymóg, aby osoby realizujące usługę w zakresie
personalizowania, wydruku, konfekcjonowania i kopertowania były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę. Krajowa Izba Odwoławcza ww. orzeczeniu podkreśliła, że „regulacja
w oparciu, o którą Zamawiający wprowadził do SIWZ wskazany wymóg zatrudniania
pracowników ma charakter klauzuli społecznej dopuszczonej do polskiej ustawy Pzp przez
ustawodawcę krajowego, a także wskazywanej jako jak najbardziej pożądaną także przez
ustawodawcę europejskiego. Stosowanie w ramach postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego tej klauzuli potwierdza też działania polskiego ustawodawcy nakierowane
na ochronę stosunku pracy.”
Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o rozszerzenie kryterium oceny ofert
o następujący warunek:
- Liczba osób wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę, spełniających warunek min 70%
osób zatrudnionych przy realizacji umowy związanych z bezpośrednim odbiorem
i dostarczaniem przesyłek pocztowych – 30% (przy jednoczesnym kryterium „ceny” - 70%).
Sposób obliczania kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowę
o pracę, spełniających warunek min 70% osób zatrudnionych przy realizacji umowy
związanych
z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu
na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.01.2017 r.”
Zx
Z = –––––––– ×100× 30%
Zmax
gdzie:
1.
Z = liczba punktów za kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na
umowę o pracę, spełniających warunek min 70% osób zatrudnionych przy realizacji umowy
związanych z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu
na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.01.2017 r.”
2.
Zx = liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej
wykonawcy na umowę o pracę, spełniających warunek min 70% osób zatrudnionych przy
realizacji umowy związanych z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek
pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.01.2017 r.
wynikająca z oferty badanej;
3.
Zmax = największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności
operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, spełniających warunek min 70% osób
zatrudnionych przy realizacji umowy związanych z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem
przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.01.2017 r.
wynikający z ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
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Przez pracowników operacyjnych należy rozumieć pracowników zatrudnionych
w działalności operacyjnej Wykonawcy, zajmujących się odbieraniem, przyjmowaniem,
przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty
będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
Podsumowując powyższe, Wykonawca wnosi o dokonanie wskazanej modyfikacji SIWZ
poprzez dodanie kryterium społecznego oraz dokonanie odpowiednich zmian w dokumentacji
dotyczącej Postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 1:
Zamawiający przychyla się częściowo do wniosku Wykonawcy i dokonuje stosownych
zmian, jednocześnie zwracając uwagę, iż również w pierwotnej treści Ogłoszenia o
zamówieniu zostały zawarte zapisy dotyczące promowania zatrudnienia na umowę o pracę co
znalazło odzwierciedlenie w zapisie ust. 3 część I.
Uwzględniając argumenty podane przez Wykonawcę w Pytaniu nr 2 Zamawiający dokonuje
zmian w zakresie kryteriów oceny ofert oraz wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.
Mając to na uwadze pkt 3 Części III Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:
3.

Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów oraz sposobu oceny ofert

3.1

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
Cena oferty (X)
- 75 %
Liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę przy
realizacji umowy związanych z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem
przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych według stanu na
dzień 31.01.2017 r. (Z) – 25 %
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Cena oferty (X)
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana
metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen
przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do
oceny i spełniają warunki określone w Specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się
wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym.

3.2

Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
X = ----------------------- x 75 (waga kryterium)
Cb
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po
przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę przy
realizacji umowy związanych z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem
przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych według stanu na
dzień 31.01.2017 r. (Z)
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Sposób obliczania kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na
umowę o pracę, przy realizacji umowy związanych z bezpośrednim odbiorem
i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według
stanu na 31.01.2017 r.”
Zx
Z = –––––––– × 25% (waga kryterium)
Zmax
gdzie:
Z = liczba punktów za kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na
umowę o pracę zatrudnionych przy realizacji umowy związanych z bezpośrednim
odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na
pełnozatrudnionych, według stanu na 31.01.2017 r.”
Zx = liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej
wykonawcy na umowę o pracę, spełniających warunek min 70% osób zatrudnionych
przy realizacji umowy związanych z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem
przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na
31.01.2017 r wynikająca z oferty badanej;
Zmax = największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności
operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, spełniających warunek min 70% osób
zatrudnionych przy realizacji umowy związanych z bezpośrednim odbiorem
i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według
stanu na 31.01.2017 r wynikający z ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
Przez pracowników operacyjnych należy rozumieć pracowników zatrudnionych
w działalności operacyjnej Wykonawcy, zajmujących się odbieraniem,
przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek pocztowych.
3.4

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
S=X+Z

3.5

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
zostanie uznana za najkorzystniejsza

Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu ujętego w SIWZ część I ust. 3?
Zgodnie z zapisami ust 3 SIWZ Zamawiający wymaga aby osoby realizujące czynności
objęte zakresem zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r,. poz. 1666, z późn. zm.) Biorąc pod uwagę powyższe
wymogi Wykonawca pragnie zauważyć, iż żaden z wykonawców funkcjonujących na rynku
nie jest w stanie spełnić powyższego warunku co jest jednoznaczne z brakiem możliwości
złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Ponadto bardzo istotnym elementem jest również
fakt, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia świadczenie usług odbywać się będzie
również w obrocie zagranicznym. Naturalnym faktem jest, iż doręczanie przesyłek
w obrocie zagranicznym odbywa się przy udziale operatorów pocztowych funkcjonujących w
danym kraju a Wykonawca składający ofertę nie ma wpływu na jakich zasadach zatrudniani
są pracownicy danego operatora zagranicznego.
Mając na uwadze powyższą argumentację wnosimy o modyfikację zapisu w następujący
sposób:
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Zamawiający wymaga aby minimum 70% osób realizujących czynności objęte zakresem
zamówienia było zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. - Kodeks Pracy (Dz. U.
z 2016 r,. poz. 1666, z późn. zm.)
Dodatkowo Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte
są w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia. Prosimy o wskazanie prawidłowego Załącznika, gdyż
w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia, stanowiącego formularz asortymentowo-cenowy nie
znaleziono informacji dotyczących wymogów zatrudnienia.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 2:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany zapisu pkt. 3 Części I
Ogłoszenia o zamówienie, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wymaga aby minimum 70% osób realizujących czynności objęte zakresem
zamówienia było zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. - Kodeks Pracy (Dz. U. z
2016 r,. poz. 1666, z późn. zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie zawarte są w
Załączniku Nr 9 do Ogłoszenia.”
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż to Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby osoby
uczestniczące bezpośrednio w realizacji zamówienia, których charakter pracy wypełnia
przesłanki określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. - Kodeks Pracy (Dz.
U. z 2016 r,. poz. 1666, z późn. zm.) były zatrudnione na umowę o pracę.
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji fragmentu zapisu Załącznika nr 7
do Ogłoszenia - Formularza Ofertowego?
Obecna treść:
Oświadczamy, iż osoby realizujące umowę związaną z bezpośrednim odbiorem
i dostarczaniem przesyłek pocztowych są zatrudnione na umowę o pracę.
Proponujemy zapis:
Oświadczamy, iż minimum 70% osób realizujących umowę związaną z bezpośrednim
odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych będą zatrudnione na umowę o pracę przez
cały okres realizacji zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 3:
W związku ze zmianami dokonanymi w odpowiedzi na Pytania Nr 1 i 2 Zamawiający
przychyla się do wniosku Wykonawcy, wobec czego zapis zamieszczony w Formularzu
Ofertowym otrzymuje brzmienie:
„Oświadczamy, iż minimum 70% osób realizujących umowę związaną z bezpośrednim
odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych będą zatrudnione na umowę o pracę przez
cały okres realizacji zamówienia.
Oświadczamy, iż liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, związaną z bezpośrednim
odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, na dzień
31.01.2017 r. wynosiła …….. osób.
Powyższe dane składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej określonej w art. 297
§ 1 K.k. (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.).”

Na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony Załącznik nr 7 do Ogłoszenia
(Formularz Ofertowy) uwzględniający powyższą zmianę.
Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji fragmentu zapisu załącznika nr 1 do
Ogłoszenia – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 2?
Obecna treść:
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2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki
listowe o wadze do 2000 g. (Gabaryt A i B):
a) zwykłe – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka nierejestrowana
najszybszej kategorii (deklarowany czas dostarczenia adresatowi wynosi
maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania),
c) polecone nie będące przesyłką najszybszej kategorii – przesyłka rejestrowana
będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający
ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka rejestrowana będąca
przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii (deklarowany
czas dostarczenia adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej
nadania),
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa
przyjęta
za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia ze zwrotnym poświadczeniem
odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem
nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru (deklarowany czas dostarczenia
adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania),
g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek
zawartości
lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości
przesyłki podanej przez nadawcę.
Proponujemy zapis:
2. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki
listowe o wadze do 2000 g. (Gabaryt A i B dla przesyłek w obrocie krajowym, strefy
doręczenia dla przesyłek w obrocie zagranicznym):
a) zwykłe – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka nierejestrowana
najszybszej kategorii (deklarowany czas dostarczenia adresatowi wynosi
maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania dla przesyłek w obrocie krajowym
i 5 dni roboczych od dnia jej nadania dla przesyłek w obrocie zagranicznym, pod
warunkiem nadania przesyłki do godziny 15.00),
c) polecone nie będące przesyłką najszybszej kategorii – przesyłka rejestrowana
będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający
ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka rejestrowana będąca
przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii (deklarowany
czas dostarczenia adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej
nadania dla przesyłek w obrocie krajowym i 5 dni roboczych od dnia jej nadania
dla przesyłek w obrocie zagranicznym, pod warunkiem nadania przesyłki do
godziny 15.00),
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa
przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia ze zwrotnym poświadczeniem
odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem
nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru (deklarowany czas dostarczenia
adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania dla przesyłek
w obrocie krajowym i 5 dni roboczych od dnia jej nadania dla przesyłek
w obrocie zagranicznym, pod warunkiem nadania przesyłki do godziny 15.00),
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g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek
zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości
wartości przesyłki podanej przez nadawcę.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 4:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wobec czego zapis zamieszczony
w pkt. 2 Załącznika Nr 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia
otrzymuje brzmienie:
3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki
listowe o wadze do 2000 g. (Gabaryt A i B dla przesyłek w obrocie krajowym, strefy
doręczenia dla przesyłek w obrocie zagranicznym):
a) zwykłe – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka nierejestrowana najszybszej
kategorii (deklarowany czas dostarczenia adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni
robocze od dnia jej nadania dla przesyłek w obrocie krajowym i 5 dni roboczych od
dnia jej nadania dla przesyłek w obrocie zagranicznym, pod warunkiem nadania
przesyłki do godziny 15.00),
c) polecone nie będące przesyłką najszybszej kategorii – przesyłka rejestrowana będąca
przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia – przesyłka rejestrowana będąca
przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed
utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii (deklarowany
czas dostarczenia adresatowi wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania
dla przesyłek w obrocie krajowym i 5 dni roboczych od dnia jej nadania dla przesyłek
w obrocie zagranicznym, pod warunkiem nadania przesyłki do godziny 15.00),
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za
potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone o przyspieszonym trybie doręczenia ze zwrotnym poświadczeniem odbioru
(ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania
i doręczona za pokwitowaniem odbioru (deklarowany czas dostarczenia adresatowi
wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia jej nadania dla przesyłek w obrocie
krajowym i 5 dni roboczych od dnia jej nadania dla przesyłek
w obrocie zagranicznym, pod warunkiem nadania przesyłki do godziny 15.00),
g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek
zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości
przesyłki podanej przez nadawcę.”

Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 1 do Ogłoszenia –
Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 6?
Obecna treść:
Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy
odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w zestawieniu przesyłek nadanych dla
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, najszybszej
kategorii, czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO) oraz umieszczania nadruku
(pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej
nadawanej przesyłki.
Proponujemy zapis:
Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy
odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w zestawieniu przesyłek nadanych dla
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, najszybszej
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kategorii, czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO) umieszczania na stronie
adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres
Zamawiającego oraz znak opłaty pocztowej jako nadruk lub odcisk pieczęci o treści
uzgodnionej z Wykonawcą.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 5:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wobec czego zapis zamieszczony
w pkt. 6 Załącznika Nr 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia
otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy
odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w zestawieniu przesyłek nadanych dla
przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, najszybszej
kategorii, czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO) umieszczania na stronie
adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres
Zamawiającego oraz znak opłaty pocztowej jako nadruk lub odcisk pieczęci o treści
uzgodnionej z Wykonawcą.”
Pytanie 6.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji fragmentu zapisu załącznika nr 1 do
Ogłoszenia – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 19?
Obecna treść:
……. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda
z usług wskazanych w załączniku nr 6 musi być dostępna dla każdej z jednostek terenowych
podległych Zamawiającemu.
Proponujemy zapis:
……. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda
z usług wskazanych w załączniku nr 8 musi być dostępna dla każdej z jednostek terenowych
podległych Zamawiającemu.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 6:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i poprawia oczywistą omyłkę powstałą
w treści Ogłoszenia wobec czego zacytowany powyżej fragment zapisu zamieszczony w pkt.
19 Załącznika Nr 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia otrzymuje
brzmienie:
„……. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś
każda z usług wskazanych w załączniku nr 8 musi być dostępna dla każdej z jednostek
terenowych podległych Zamawiającemu.”

Pytanie 7.
Prosimy o doprecyzowanie, czy w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia – Formularzu
asortymentowo-cenowym Wykonawca ma podać opłatę jednostkową za usługi wskazane
w formularzu jako wartość netto czy brutto. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie czy zapis
„suma” w nagłówku formularza oznacza iloczyn szacunkowej ilości przesyłek i ceny?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 7:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż Wykonawca składając ofertę winien
w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia – Formularzu asortymentowo-cenowym podać wszystkie
ceny brutto, tj. wraz z podatkiem VAT w obowiązującej stawce.
Ponadto Zamawiający potwierdza, iż czy zapis „suma” w nagłówku formularza oznacza
iloczyn szacunkowej ilości przesyłek i ceny (rozumianej jako cenę jednostkową brutto
za daną przesyłkę).
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Zamawiający dokonuje stosownych zmian doprecyzowujących powyższe kwestie i wzór
Załącznika Nr 8 uwzględniający te zmiany zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie 8.
Opłata za przesyłki listowe w obrocie zagranicznym uzależniona jest między innymi od strefy
doręczenia: A, B, C i D, gdzie strefa A dotyczy Europy (łącznie z Cyprem, całą Rosją
i Izraelem), strefa B – Ameryki Północnej i Afryki, strefa C – Ameryki Południowej,
Środkowej i Azji, strefa D – Australii i Oceanii. W celu prawidłowej wyceny przesyłek
wnioskujemy o doprecyzowanie strefy doręczenia przesyłek w pozycjach od 79 do 96
formularza asortymentowo-cenowego.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 8:
Zamawiający pozostaje przy treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 9.
Przesyłki listowe i paczki z zadeklarowaną wartością mogą być nadawane zarówno w obrocie
krajowym jak i zagranicznym. Opłata pocztowa za te przesyłki uzależniona jest od wysokości
zadeklarowanej przez nadawcę wartości. W celu prawidłowej wyceny przesyłek wnioskujemy
o doprecyzowanie czy przesyłki wskazane w pozycjach formularza asortymentowo-cenowego
od 113 do 126 dotyczą obrotu krajowego czy zagranicznego. Dodatkowo dla obrotu
krajowego prosimy o podanie gabarytu przesyłki (A lub B), w przypadku obrotu
zagranicznego –strefy doręczenia A, B, C lub D. Prosimy również o podanie kwoty
zadeklarowanej wartości i potwierdzenie czy przez zapis „przesyłka pocztowa” zamieszczony
w pozycjach od 119 do 126 formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający rozumie
paczkę pocztową.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 9:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż:
 przesyłki z poz.113-126 Załącznika Nr 8 do Ogłoszenia dotyczą obrotu krajowego gab. A.
 nie jest w stanie podać zadeklarowanej wartości, wobec czego pozostaje przy
aktualnych zapisach Ogłoszenia w tym zakresie;
 przesyłki wskazane w poz. 121-122 oraz 125-126 Załącznika Nr 8 do Ogłoszenia to
paczki pocztowe.
Pytanie 10.
W celu wyceny usługi Poczta Firmowa (odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego)
wnioskujemy o dodanie jej w formularzu asortymentowo-cenowym w pozycji nr 127.
Prosimy o doprecyzowanie czy wycena ma dotyczyć realizacji usługi w skali miesiąca czy
całego okresu realizacji zamówienia? Prosimy również o doprecyzowanie czy opłata za
świadczenie
ww.
usługi
ma
być
podana
jako
wartość
netto
czy brutto?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 10:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż wycena za usługę Poczta Firmowa
(odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego) ma być podana w skali miesiąca
i podobnie jak pozostałe ceny z Załącznika Nr 8 jako cena brutto.
Wykonawca będzie również zobowiązany do podania ceny za świadczenie usługi w okresie
12 miesięcy.
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Zamawiający dodaje w Załączniku Nr 8 do SIWZ dodatkową pozycję nr 127 oznaczoną jako
„Poczta firmowa (opłata za jeden miesiąc) 1”.
Zamawiający dokonuje stosownych zmian doprecyzowujących powyższe kwestie i wzór
Załącznika Nr 8 uwzględniający te zmiany zostanie zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytanie 11.
Zgodnie z zapisami SIWZ usługa odbioru przesyłek realizowana będzie tylko dla siedziby
głównej w Warszawie natomiast jednostki terenowe podległe Zamawiającemu będą nadawać
przesyłki bezpośrednio w placówkach nadawczych Wykonawcy. W związku z powyższym
wnioskujemy o modyfikację zapisów załącznika nr 9 do Ogłoszenia – Istotne Postanowienia
Umowy § 2 ust. 3 i 3.
Obecna treść:
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca bez zbędnej
zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich usunięcia w dniu odbioru
przesyłek, nadanie odebranych przesyłek nastąpi przez Wykonawcę w dniu następnym
lub po ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny,
w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek (nieprawidłowe
opakowanie, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami
na przesyłkach, brak znaków opłaty) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia
w dniu ich odbioru.
Proponujemy zapis:
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych/nadanych przesyłek, Wykonawca bez
zbędnej zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich usunięcia w dniu
odbioru przesyłek, nadanie odebranych przesyłek nastąpi przez Wykonawcę w dniu
następnym lub po ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny,
w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek (nieprawidłowe
opakowanie, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na
przesyłkach brak znaków opłaty) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia
w dniu ich odbioru/nadania.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 11:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wobec czego zapisy § 2 ust. 2 i 3
załącznika nr 9 do Ogłoszenia – Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:
„ 2.W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych/nadanych przesyłek, Wykonawca bez
zbędnej zwłoki wyjaśni je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich usunięcia w dniu
odbioru przesyłek, nadanie odebranych przesyłek nastąpi przez Wykonawcę w dniu
następnym lub po ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny,
w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek (nieprawidłowe
opakowanie, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na
przesyłkach brak znaków opłaty) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w
dniu ich odbioru/nadania.”
Pytanie 12.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy § 6 ust. 3?
Obecna treść:
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Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura
wpłynęła do Zamawiającego na nie mniej niż 14 dni przed upływem tego terminu.
Proponujemy zapis:
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura
wpłynęła do Zamawiającego na nie mniej niż 14 dni przed upływem tego terminu.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 12:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wobec czego zapisy § 6 ust. 3 załącznika
nr 9 do Ogłoszenia – Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:
„Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura
wpłynęła do Zamawiającego na nie mniej niż 14 dni przed upływem tego terminu.”
Pytanie 13.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w załączniku nr 9 do Ogłoszenia – Istotne
Postanowienia Umowy w § 6 ustępu nr 5 o następującej treści:
Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 13:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i w Załączniku nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy w § 6 po ust. 4 dodaje się ust 5 w brzmieniu:
„Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
Pytanie 14.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy § 7 ust. 4?
Obecna treść:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% brutto opłaty
doręczonej przesyłki za usługę odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, za każde
jednodniowe opóźnienie w odbiorze przesyłek pocztowych.
Proponujemy zapis:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto opłaty
miesięcznej za realizację usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, za każde
jednodniowe opóźnienie w odbiorze przesyłek pocztowych.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 14:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wobec czego zapisy § 7 ust. 4 załącznika
nr 9 do Ogłoszenia – Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto opłaty
miesięcznej za realizację usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, za każde
jednodniowe opóźnienie w odbiorze przesyłek pocztowych.”
Pytanie 15.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy § 7 ust. 7?
Obecna treść:
W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Proponujemy zapis:
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W przypadku wykonywania usług przez Wykonawcę niezgodnie z warunkami Umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 15:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy aktualnej
treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 16.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy § 7 ust. 8?
Obecna treść:
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca realizuje przedmiot umowy
osobami, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy
stwierdzony przypadek
Proponujemy zapis:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia minimum 70% osób
realizujących umowę związaną z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek
pocztowych na umowę o pracę Wykonawca przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego
oświadczenie o spełnianiu powyższego warunku. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego, że Wykonawca zaniechał spełniania wymagania dotyczącego zatrudnienia
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 16:
W związku ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w odpowiedziach na pytania nr 1
i 2 Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy wobec czego zapisy § 7
ust. 8 załącznika nr 9 do Ogłoszenia – Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:
„W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia minimum 70% osób
realizujących umowę związaną z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek
pocztowych na umowę o pracę Wykonawca przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego
oświadczenie o spełnianiu powyższego warunku. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego, że Wykonawca zaniechał spełniania wymagania dotyczącego zatrudnienia
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek.”
Pytanie 17.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy § 7 ust. 10?
Obecna treść:
W sytuacji o której mowa w ust. 1 i ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto, którego nie otrzymał wobec odstąpienia od umowy lub wobec jej
wypowiedzenia.
Proponujemy zapis:
W sytuacji o której mowa w ust. 1 i ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
5 % wynagrodzenia brutto, którego nie otrzymał wobec odstąpienia od umowy lub wobec jej
wypowiedzenia.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 17:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy aktualnej
treści Ogłoszenia o zamówieniu.
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Pytanie 18.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy § 11 ust. 2?
Obecna treść:
Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będą:
1) Zmiana terminu wykonania usługi wynikająca z działania siły wyższej;
2) Zmiana przepisów prawnych (np. VAT, jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na
wysokość ceny – zgodnie ze zmienionymi przepisami);
3) Wydłużenie terminu obowiązywania umowy jeżeli nie zostanie wykorzystana kwota
zabezpieczona w umowie, określona w § 4 ust. 1 umowy.
4) Zmiany siedzib jednostek UOKiK, z których mają być nadawane przesyłki.
Proponujemy zapis:
Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będą:
1) Zmiana terminu wykonania usługi wynikająca z działania siły wyższej;
2) Zmiana przepisów prawnych (np. VAT, jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na
wysokość ceny – zgodnie ze zmienionymi przepisami);
3) Wydłużenie terminu obowiązywania umowy jeżeli nie zostanie wykorzystana kwota
zabezpieczona w umowie, określona w § 4 ust. 1 umowy.
4) Zmiany siedzib jednostek UOKiK, z których mają być nadawane przesyłki.
5) 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,
6) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 18:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy aktualnej
treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 19.
Treść § 11 ust. 4 Umowy i § 14 dotyczą tego samego zagadnienia. Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na wykreślenie zapisu § 11 ust. 4 Umowy?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 19:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy aktualnej
treści Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 20.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy § 11 ust. 4?
Obecna treść:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Proponujemy zapis:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów § 9 ust. 2 Umowy.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 20:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wobec czego zapisy § 11 ust. 4
załącznika nr 9 do Ogłoszenia – Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:
„Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów § 9 ust. 2 Umowy.”
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Pytanie 21.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu załącznika nr 9 do Ogłoszenia –
Istotne Postanowienia Umowy § 15 ust. 1?
Obecna treść:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380); oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.); Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) oraz KPA (t.j. Dz. U.z
2016 r. poz. 23 ze zm.).
Proponujemy zapis:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380); ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.); Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) oraz KPA (t.j. Dz. U.z 2016 r.
poz. 23 ze zm.) oraz regulaminy Wykonawcy właściwe dla przedmiotu Umowy
z wyłączeniem postanowień kolidujących z uregulowaniami niniejszej Umowy.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 21:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy wobec czego zapisy § 15 ust. 1
załącznika nr 9 do Ogłoszenia – Istotne Postanowienia Umowy otrzymują brzmienie:
„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380); ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.); Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) oraz KPA (t.j. Dz. U.z 2016 r.
poz. 23 ze zm.) oraz regulaminy Wykonawcy właściwe dla przedmiotu Umowy
z wyłączeniem postanowień kolidujących z uregulowaniami niniejszej Umowy.”
Pytanie 22.
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług przez
podwykonawców zwracamy się z prośba o odpowiedź na poniższe pytania:
1) Czy Zamawiający zakłada, że będzie zobowiązany do podziału korespondencji
i tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu
i na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę?
2) Czy Zamawiający zakłada konieczność nanoszenia przez Zamawiającego innych
nadruków/znaków opłaty na przesyłkach, które będą nadawane u różnych operatorów?
3) Czy Zamawiający zakłada, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby
realizowane przez operatora pocztowego byłby możliwy w różnych placówkach
pocztowych – zarówno operatora wyznaczonego jak i innego operatora?
4) Czy Zamawiający uwzględnił, iż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2012 r., poz 1529, ze zm. dalej: „Prawo Pocztowe”) przewiduje
odpowiedzialność operatora pocztowego za świadczoną przez niego usługę.
W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie będzie mógł
dochodzić odszkodowania od pośrednika ponieważ pośrednik nie będzie realizował
dla niego usługi pocztowej.
5) Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez
operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy,
iż faktycznym nadawcą przesyłek będzie wówczas operator pocztowy, a nie
Zamawiający? Powyższe może budzić wątpliwości adresatów przesyłek oraz
organów, którym Zamawiający będzie przedstawiał dowody nadania korespondencji.
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 22:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż:
 nie zakłada i nie dopuszcza sytuacji, w której Zamawiający byłby zobowiązany do
podziału korespondencji i tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych dla
przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę;
 nie zakłada i nie dopuszcza sytuacji, w której Zamawiający byłby zobowiązany do
nanoszenia innych nadruków/znaków opłaty na przesyłkach, które będą nadawane
u różnych operatorów;
 nie zakłada i nie dopuszcza sytuacji, w której odbiór awizowanych przesyłek, które nie
byłyby realizowane przez operatora pocztowego byłby możliwy w różnych
placówkach pocztowych – zarówno operatora wyznaczonego jak i innego operatora,
 wybrany Wykonawca (operator pocztowy) jest odpowiedzialny za należytą
i prawidłową realizację całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i wymogami Ogłoszenia o zamówieniu zarówno w zakresie
zamówienia realizowanych samodzielnie jak też przez podwykonawców.
Zamawiający przypomina, że operatorowi pocztowemu służą w oparciu o art. 87
ustawy Prawo pocztowe odpowiednie roszczenia.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu, jednak czas na ich
uwzględnienie w ofercie został już przewidziany poprzez przesuniecie terminu składania ofert
pismem z dnia 21.02.2017 r. Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2017 r. do godz.
11:00. Termin otwarcia ofert 24 lutego 2017 r. godz. 11:30.

Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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