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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiany SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-12-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, 

na: 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu 

Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek 

(lokalizacja: Urząd Miejski, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje), 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 Pytanie 1.  

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia w ptk 18,1;18,2 , zamieścił 

zapis: mówiący o godzinie przybycia  pracownika  Operatora do siedziby Nadawcy z 

korespondencją przychodzącą. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu dotyczącego poczty przychodzącej (doręczanej) do 

Zamawiającego. Wykonawca informuje, że zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (art. 46 ust. 2 

pkt 5) Wykonawca zobowiązany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień 

roboczy i nie mniej niż 5 razy w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy. 

Jednocześnie Wykonawca informuje, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest 

przedmiotem postępowania, a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy. Dodatkowo zwracamy 

uwagę, że doręczanie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili  jej 

nadania, natomiast  Zamawiający występuje w tym przypadku w roli adresata i nie jest stroną 

umowy o nadawanie. 

Pytanie 2. 

Wykonawca wskazuje, że kwestie związane z doręczaniem przesyłek wynikają z Ustawy 

Prawo Pocztowe oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Świadczą o tym 

zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania 

usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, gdzie w Załączniku nr 1 wskazano:  

WSKAŹNIKI CZASU PRZEBIEGU PRZESYŁEK POCZTOWYCH W OBROCIE 

KRAJOWYM 



 

 
  

Przesyłki listowe najszybszej kategorii ( priorytetowe)  

D+1 - 82% 

D+2 - 90% 

D+3 - 94% 

Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (ekonomiczne) 

D+3 - 85% 

D+5 - 97% 

Paczki pocztowe najszybszej kategorii ( priorytetowe) 

D+1 - 80% 

Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej kategorii (ekonomiczne) 

D+3 - 90% 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy wyżej wskazane wskaźniki terminowości 

są dla Zamawiającego wystarczające? 

 

Pytanie 3. 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę cen usług pocztowych w trakcie trwania umowy w 

przypadku ich  akceptacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób 

dopuszczony przez Prawo Pocztowe? 

Pytanie 4. 

Zgodnie z treścią Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  załącznik nr 1 pkt. 2 Zamawiający 

dopuszcza możliwość nadawania przesyłek w sposób elektroniczny.  

Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający zakłada również możliwość korzystania z 

Elektronicznego potwierdzenia odbioru? 

Pytanie 5. 

W  Załączniku nr 1 A  Zamawiający wskazuje przesyłki ze zwrotnym potwierdzenie odbioru . 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że po dokonaniu wyboru Wykonawcy usług Zamawiający 

załączy do  umowy na wykonywanie usług pocztowych załączniki dotyczące realizacji usług 

pocztowych zgodnych z Regulaminami usług Wykonawcy uwzględniające postanowienia 

zawarte w zamówieniu oraz wzory potwierdzeń odbioru:  

"Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych na zasadach ogólnych 

Wymogi techniczne: 

1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 - 200 g/m2   

2) wymiar druku*: 

" minimum 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych); 

" optymalne wymiary:   

a) część środkowa, bez listew bocznych - 100 x 140 mm,   

b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne - 100 x 160 mm,   

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm   

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części 

druku bez jego uszkodzenia;  

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 

zróżnicowanym zakresie temperatur zabezpieczony osłoną.   

 



 

 
  

Adres nadawcy przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej w minimalnej odległości:   

" 40 mm od górnego brzegu przesyłki,   

" 5 mm od prawego brzegu,   

" 15 mm od dolnego brzegu.   

 W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony 

danych adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

  

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego 

dane na przesyłkach i formularzach  powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

  

"Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w trybie określonym Kodeksem 

postępowania administracyjnego 

(postępowanie administracyjne) 

Wymogi techniczne:  

1)  gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 - 200 g/m2; 

2) wymiar druku*:  

" minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

" optymalne wymiary: 

a) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 

b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części 

druku, bez jego uszkodzenia; 

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 

zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 

Adres nadawcy przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części 

w minimalnej odległości:  

" 40 mm od górnego brzegu; 

" 5 mm od prawego brzegu; 

" 15 mm od dolnego brzegu.  

Adres adresata przesyłki: 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony 

danych adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

  

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego 

dane na przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych 

na zasadach ogólnych 

  

 Wymogi techniczne: 

 

5) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 - 200 g/m2   

6) wymiar druku*: 

" minimum 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych); 

" optymalne wymiary:   



 

 
  

a) część środkowa, bez listew bocznych - 100 x 140 mm,   

b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne - 100 x 160 mm,   

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm   

7) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części 

druku bez jego uszkodzenia;  

8) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 

zróżnicowanym zakresie temperatur zabezpieczony osłoną.   

 

Adres nadawcy przesyłki: 

 

- naniesiony w strefie prostokątnej w minimalnej odległości:   

" 40 mm od górnego brzegu przesyłki,   

" 5 mm od prawego brzegu,   

" 15 mm od dolnego brzegu.   

  

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony 

danych adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

  

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego 

dane na przesyłkach i formularzach  powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

   

 

Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych 

w trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego 

(postępowanie administracyjne) 

 

  

Wymogi techniczne:  

 1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 - 200 g/m2; 

 2) wymiar druku*:  

" minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

" optymalne wymiary: 

c) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 

d) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  

  

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części 

druku, bez jego uszkodzenia; 

 

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 

zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 

 

Adres nadawcy przesyłki: 

 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części 

w minimalnej odległości:  

" 40 mm od górnego brzegu; 

" 5 mm od prawego brzegu; 

" 15 mm od dolnego brzegu.  



 

 
  

 

Adres adresata przesyłki: 

 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  

 

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony 

danych adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

  

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego 

dane na przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

 

Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych 

w trybie określonym ustawą Ordynacja podatkowa 

(postępowanie podatkowe) 

 

Wymogi techniczne:  

 1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 - 200 g/m2; 

 2) wymiar druku*:  

" minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

" optymalne wymiary: 

a) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 

b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  

  

3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części 

druku, bez jego uszkodzenia; 

 

4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w 

zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 

 

Adres nadawcy przesyłki: 

 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części 

w minimalnej odległości:  

" 40 mm od górnego brzegu; 

" 5 mm od prawego brzegu; 

" 15 mm od dolnego brzegu.  

 

Adres adresata przesyłki: 

 

- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  

 

W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony 

danych adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

  

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego 

dane na przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

 

 



 

 
  

Pytanie 6. 

Zamawiający we wzorze Umowy w  § 6 zamieścił zapis: 

3.  "Nadawca obciąży Operatora karą umowna w wysokości 5000 zł brutto, w przypadku gdy 

którakolwiek ze Stron rozwiąże umowę z powodu okoliczności za które odpowiada  Operator." 

Wykonawca pragnie zauważyć, iż rozwiązanie umowy "przez którąkolwiek ze Stron" może 

nastąpić z powodu okoliczności za które odpowiada zarówno Wykonawca jak i Zamawiający - 

poszkodowaną może być każda ze Stron. Dlatego mając na uwadze równe traktowanie stron 

umowy Wykonawca wnosi o modyfikację wskazanego zapisu na treść wskazaną poniżej oraz 

jednoczesne zmniejszenie kary umownej do 0,1% wartości brutto umowy, uznając jej 

wyjściowy wymiar jako dotkliwie wysoki. 

" W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia brutto. 

W przypadku odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% 

całkowitego wynagrodzenia brutto," 

Pytanie 7. 

Prosimy o modyfikacje zapisu mówiącego o sposobie przekazania oferty  na przekazanie oferty 

drogą mailową. 

Pytanie 11. 

Zamawiający we wzorze Umowy w  § 6 zamieścił zapis: 

4."Operator zapłaci  Nadawcy karę umowną  w wysokości 500 zł brutto za każde jednodniowe 

opóźnienie w  odbiorze  przesyłek pocztowych." 

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu, uznając jej wymiar jako dotkliwie wysoki. 

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość aby świadcząc usługi w ramach niniejszego 

postępowania Wykonawca umieszczał przesyłki Zamawiającego w innych kopertach, w tym 

zawierających inne nadruki niż Zamawiającego lub nadawał przesyłki Zamawiającego jako 

nadawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego? w wyniku czego na dowodzie nadania będzie 

figurował inny podmiot niż Zamawiający? 

Pytanie 9. 

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  pkt 12 umieścił zapis: " 

Zamawiający  ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć  

Operatora, jeżeli Operator nie odbierze do Nadawcy przesyłek w wyznaczonym  dniu i czasie." 

oraz 



 

 
  

We wzorze Umowy w  § 6 zamieścił zapis: 

4."Operator zapłaci  Nadawcy karę umowną  w wysokości 500 zł brutto za każde jednodniowe 

opóźnienie w  odbiorze  przesyłek pocztowych." 

Zamawiający bezwzględnie wymaga realizacji usługi odbioru przesyłek i jednocześnie nie 

uwzględnia w treści Zapytania 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. 

Czy z uwagi na fakt, iż odbiór przesyłek jest dodatkową usługą (brak odbioru nie ogranicza 

Zamawiającemu możliwości samodzielnego nadania przesyłek w placówce Wykonawcy), 

Prosimy o wykreślenie zapisu. 

Pytanie 10. 

Zamawiający we wzorze Umowy  w §7  : 

"3. Reklamacje  z tytułu  niewykonania  lub nienależytego wykonania usług  Nadawca może  

wnieść  w postaci  elektronicznej na adres e-mail Operatora wskazany w §4 ust. 1. 

Prosimy o zmianę zapisu  na :  

Reklamacje, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Nadawca powinien 

wnosić za pośrednictwem aplikacji do nadawania przesyłek  lub za pomocą formularza 

dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy. 

Pytanie11. 

Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu do umowy w 

następującym brzmieniu: "nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować 

będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących 

odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich 

wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek 

nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"  

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 



 

 
  

Ad. 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości. 

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 4. Zamawiający zakłada taką możliwość. 

Ad. 5. Zamawiający dołączy do umowy stosowne załączniki. 

Ad. 6.  Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Ad.10. Zamawiający zmienia zapis zawarty we wzorze umowy na: 

§ 7, pkt 3 

Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług Nadawca może 

wnieść w postaci elektronicznej na właściwy adres e-mail Operatora. 

Ad.11. Zamawiający wyraża zgodę. 

Ad.11. (dot. § 6, pkt 4 wzoru umowy) 

 Zamawiający zmienia zapis zawarty we wzorze umowy na: 

 Operator zapłaci Nadawcy karę umowną w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia zł) 

brutto za każde jednodniowe opóźnienie w odbiorze przesyłek pocztowych.  

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało 

rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 


