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Przemyśl, 01.12.2020 

ZP.271.11.2020 

 

 

 

 

Wykonawcy 

zainteresowani postępowaniem 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – działając na podstawie pkt III.3 ogłoszenia o zamówienia oraz 

art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 

r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące 

postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp, pn.: Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl. 

 

Poniżej zamawiający przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi. 

 

 

Pytania do Postępowania ZP.271.11.2020 „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym na potrzeby gminy miejskiej przemyśl” 

 

 

Wykonawca jako podmiot ubiegający się o udzielenie Zamówienia zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem 

o wyjaśnienie treści zapisów zapytania. 

 

Pytanie 1 

Zamawiający nie załączył wzoru potwierdzenia odbioru jaki zamierza stosować wobec przesyłek nadawanych 

w trybie KPA, KPC, Ordynacja Podatkowa. Stosowanie przez nadawców w obrocie pocztowym różnorodnych 

formularzy potwierdzenia odbioru wpływa na obniżenie jakości świadczonych usług pocztowych, a także na koszty 

związane z procesem ich opracowywania, dlatego też druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące w obrocie 

pocztowym muszą spełniać zarówno określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu 

merytoryczne wynikać z obowiązujących przepisów prawa.  

Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Wykonawca dopuszcza do stosowania przez 

klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich zatwierdzania, jeżeli ich wzory są umieszczone na 

stronie -------------------------. Regulamin jest dokumentem na podstawie którego są świadczone usługi dla klientów. 

Ponieważ kpa oraz Ordynacja podatkowa nie mają aktów wykonawczych, a więc nie ma w obowiązujących aktach 

prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu administracyjnym oraz postępowaniu 

podatkowym, Wykonawca przygotowała wzory takich potwierdzeń odbioru, umieszczając na niech zapisy 

wynikające z kpa i Ordynacji podatkowej i zamieściła je na stronie www. Powołując się na ww. zapis Regulaminu 

– jeżeli klient zastosuje do nadawanych przesyłek potwierdzenie odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów (w tym 

również zgodnie z wymogami technicznymi), jego zastosowanie nie wymaga zatwierdzenie przez Wykonawcę 

przed jego wprowadzeniem do obrotu pocztowego.  

Załączam wzory obowiązujących druków potwierdzenia odbioru w poszczególnych rodzajach postępowania. 

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody Wykonawca prosi o przedstawienie wzorów druków, które Zamawiający 

planuje wykorzystywać. 
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Ad. 1 

Zamawiający wyraża zgodę na używanie wzorów druków zwrotnego potwierdzenia odbioru adekwatnych do 

wybranego rodzaju postępowania zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 2 

Zamawiający, w ogłoszeniu o zamówieniu(I-opis przedmiotu Zamówienia, pkt.7) oczekuje przedłożenia polisy na 

okres trwania Umowy w momencie składania oferty. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi 

się, że w przypadku wygaśnięcia polisy Wykonawcy w trakcie trwania Umowy, Wykonawca przedłoży mu nową, 

aktualną przed upływem okresu obowiązywania polisy złożonej z ofertą? 

Ad. 2 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie aktualnej polisy w przypadku wygaśnięcia polisy Wykonawcy w trakcie 

trwania Umowy. 

Pytanie 3 

Zamawiający, w ogłoszeniu o zamówieniu(X-Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione przy 

wyborze oferty, w celu zawarcia Umowy,, pkt.1), zawarł zapis:” Zamawiający wskaże Wykonawcy , którego oferta 

została wybrana datę i miejsce podpisania Umowy”. Czy Zamawiający dopuszcza złagodzenie zapisu i nadanie 

mu treści: ”Zamawiający dopuszcza Przesłanie podpisanej Umowy drogą korespondencyjną bądź za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej”  

Ad. 3 

Zamawiający dopuszcza przesłanie podpisanej Umowy drogą korespondencyjną. 

Pytanie 4 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia usług w zakresie 

ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza możliwość 

korzystania z internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazania i odbierania 

plików z informacjami o zarejestrowanych usługach komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazana 

w umowie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie powyższej aplikacji przy świadczeniu usług ?. 

Ad. 4  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 5 

W związku z trwającym stanem epidemicznym w Polsce. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z prośba o 

umożliwienie złożenia oferty drogą elektroniczną, z podaniem adresu e-mail do składania ofert. 

Ad. 5 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną. 

Pytanie 6 

Zamawiający, w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), oczekuje wyceny 

usług zagranicznych. Wykonawca informuje, że w związku ze zmianą cennika usług powszechnych przez operatora 

wyznaczonego, usługi zagraniczne świadczone są obecnie jedynie w strumieniu przesyłek priorytetowych. Czy 

zamawiający wyraża zgodę w przypadku oferty Wykonawcy, na korzystanie z usług listowych w obrocie 

zagranicznym jedynie w strumieniu przesyłek priorytetowych? Czy Zamawiający dokona modyfikacji Załącznika 

nr 1 do Ogłoszenia (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w tym zakresie, poprzez usunięcie zapisów 

dotyczących usług listowych w obrocie zagranicznym? 

Ad. 6 

Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z usług listowych w obrocie zagranicznym jedynie w strumieniu 

przesyłek priorytetowych oraz dokonuje odpowiednich zmian w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu 

cenowym. 

Pytanie 7 

Zamawiający, w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia (pkt. 5), zawarł zapis: ”Zamawiający będzie dostarczał codziennie 

przesyłki pocztowe do odbioru wraz z dokumentami nadawczymi do placówek oddawczo-awizacyjnych 

Wykonawcy”. Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że jest to błąd pisarski Zamawiającego i miał on na myśli: 

”Zamawiający będzie codziennie w dni robocze dostarczał przesyłki wraz z dokumentami nadawczymi do placówki 

nadawczej Wykonawcy”? 

Ad. 7 

Zamawiający potwierdza zapis: „Zamawiający będzie codziennie w dni robocze dostarczał przesyłki wraz 

z dokumentami nadawczymi do placówki nadawczej Wykonawcy”. 

Pytanie 8 

Zamawiający w § 7 wzoru umowy określił nieuzasadnione w ocenie Wykonawcy kary umowne. 

Wskazujemy, iż zwłaszcza w odniesieniu do operatora wyznaczonego, takie określenie zasad odpowiedzialności 

nosi znamiona naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących. 

Zgodnie z ogłoszeniem postępowania przetargowego, usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą 

wobec przesyłek, których realizacja oparta jest m. In .na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe, tym 
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samym Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie z art. 87 w/w 

ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  

Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności znajdą 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego 

(uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przewidzianych ustawą na 

drodze sądowej. W art. 88-90 ustawodawca przewidział ścisły katalog wysokości odszkodowań oraz przypadków, 

kiedy operator pocztowy zobligowany jest do jego wypłaty. 

Rozszerzenie odpowiedzialności operatora pocztowego zostało przewidziane jedynie w art. 87 ust. 5, zgodnie 

z którym 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. 

Zatem jedynie w w/w przypadkach operator pocztowy może podlegać odpowiedzialności szerszej aniżeli 

wynikająca z przepisów prawa pocztowego. 

Podkreślenia wymaga, że w Kodeksie cywilnym w art. 471 występuje pojęcie "niewykonanie zobowiązania", co 

odnosi się dokładnie do pojęcia "niewykonanie zamówienia" w ustawie o zamówieniach publicznych. Zdarzenie to 

występuje tylko wtedy, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało w ogóle wykonane. 

W tym samym artykule Kodeksu cywilnego mamy pojęcie "nienależytego wykonania zobowiązania", a w art. 472 

pojęcie "niezachowanie należytej staranności". Oba te określenia należy przypisać pojęciu użytemu w ustawie, a 

mianowicie "wykonanie zamówienia z nienależytą starannością". Określenie to jest tak pojemne, że niemożliwe jest 

określenie wszystkich sytuacji, w których ono występuje. Dokonując jednak dla jasności uogólnienia, można 

stwierdzić, że o nienależytym spełnieniu świadczenia możemy mówić w aspekcie niezachowania terminu spełnienia 

świadczenia, czy też wadliwości świadczenia. Należy do naszego uogólnienia dodać jeszcze, że w Kodeksie 

cywilnym pojęcie "niezachowanie należytej staranności" rozumiane jest jako synonim winy w postaci niedbalstwa. 

Skoro tak, to zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej 

odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 kodeksu 

cywilnego). 

Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień zaproszenia z przepisami bezwzględnie obowiązującymi 

w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie wygórowanych w ocenie Wykonawcy 

postanowień zawartych we wzorze umowy i oparcie odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie na zasadach 

określonych w ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt 1) usuwając 

pozostałe przypadki zastosowania kar umownych? 

Ad. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9 

Zamawiający, w szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia (pkt. 16) wymaga od Wykonawcy doręczania 

przesyłek bez ubytku i uszkodzenia do miejsca, zgodnie z adresem przeznaczenia ,a w szczególności jeżeli 

wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki listowej lub paczki, zobowiązuje się opisać lub oznakować 

opakowanie w następujący sposób: ”uwaga szkło”, „nie przewracać” Góra/dół”, „nie ugniatać”. 

Wykonawca informuje, że oznaczeniem powszechnie stosowanym u Wykonawcy jest oznaczenie i usługa 

„ostrożnie”, która jest usługą dodatkowo płatną i dostępną jedynie w serwisie kurierskim. Czy Zamawiający 

zamierza realizować wysyłkę z opcją „ostrożnie” jedynie poprzez serwis kurierski? 

Ad. 9 

Zamawiający zamierza realizować wysyłkę z opcją „ostrożnie” jedynie poprzez serwis kurierski. 

Pytanie 10 

Zamawiający w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia (formularz cenowy) definiuje przesyłki listowe przeznaczone do 

wyceny jedynie poprzez kryterium masy.  

Od 1 kwietnia 2019r. obowiązuje nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez Prezesa Komunikacji 

Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Wykonawca jako operator wyznaczony, jest 

zobowiązany. Zasadniczą zmianą w Cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym jest 

zmniejszenie liczby pozycji cennikowych, z dotychczasowych 12 do 6. Ma to na celu uproszczenie oraz 

zapewnienie większej przejrzystości.  

W aktualnym cenniku zrezygnowano z gabarytów A i B i wprowadzono nowe formaty dla przesyłek listowych 

w obrocie krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej uzależniona będzie głównie 

od dwóch parametrów:  

kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).  
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format przesyłek:  

S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20 mm) do 500 g,  

M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20 mm) do 1000 g,  

L– ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900 mm, przy czym długość nie może być, 

większa niż 600 mm) – do 2000 g.  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie zapisów zamówienia do nowego 

sposobu określania rozmiaru przesyłek oraz dokonanie odpowiednich zmian w formularzu cenowym.  

Pozostawienie zapisów w formie obecnej nie daje Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji w najkorzystniejszym 

dla Zamawiającego wariancie cenowym. Sposób wyceny przesyłek bez modyfikacji formularza może w sposób 

sztuczny zawyżyć wartość Zamówienia, a tym samym zakłócić konkurencyjność oferty Wykonawcy. W przypadku 

wpłynięcia w postępowaniu wyłącznie oferty Wykonawcy wycena zgodna z charakterystyką przesyłek wskazaną 

przez Zamawiającego może doprowadzić do znacznego przekroczenia budżetu Zamawiającego, co 

w konsekwencji może skutkować unieważnieniem 

Ad. 10 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w kolumnie nazwa własna usługi używanej przez operatora może wpisać 

symbole S M i L w odpowiednich wierszach dotyczących przesyłek listowych ekonomicznych oraz priorytetowych 

i przyjmuje się że:  

S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20 mm) do 500 g,  

M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20 mm) do 1000 g,  

L – ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900 mm, przy czym długość nie może być, 

większa niż 600 mm) – do 2000 g. 

Pytanie 11 

Zamawiający, w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia (pkt. 19), zawarł zapis: „Nadanie przesyłek objętych przedmiotem 

Zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.” Czy ze względu na 

wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie wskazanego zapisu 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"? 

Ad. 11 

Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie 

w dniu ich przekazania do Zamawiającego”. 

Na pozostały zapis: tj. „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”  zamawiający nie 

wyraża zgody. 

Pytanie 12 

Zamawiający w Załączniku nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 28 ) żąda dokonania 

komisyjnego przeglądu wskazanych przez Wykonawcę placówek oddawczo-awizacyjnych. Zamawiający wskazuje 

przy tym wszystkie placówki Wykonawcy do odbioru niedoręczanych (awizowanych) przesyłek na terenie miasta 

Przemyśla, a nie te , które będą wykazane w załączniku nr 5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez określenie 

jakie placówki, w jaki sposób i na czyj koszt, z udziałem jakiego przedstawiciela Wykonawcy, czyim środkiem 

transportu mieliby się poruszać przedstawiciele komisji i kto wchodziłby w jej skład, bądź też usunięcie tego zapisu 

i oparcie spełnienia przedstawionego wymogu na oświadczeniu Wykonawcy. 

Ad. 12 

Zamawiający usuwa przedmiotowy zapis oraz wymaga złożenia stosownego oświadczenia przez Wykonawcę, 

które zostało zawarte w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy placówki Wykonawcy nie spełniają wymagań 

Zamawiającego, przedmiotowe oświadczenie należy wykreślić. 

Pytanie 13 

W punkcie 21 SOPZ Zamawiający określa terminy doręczania przesyłek. Na podstawie art. 47 ustawy Prawo 

pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki wykonywania usług powszechnych, obejmujące 

m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 

(Dz. U. z 2013r, poz. 545). W załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu 

przesyłek listowych niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na 

poziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki 

do dnia jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych 

w określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach.  
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Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym, 

zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania terminów 

określonych przez Zamawiającego w 100%, Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmodyfikował zapis 

dotyczący terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił przepisy Rozporządzenia. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na: „Wykonawca będzie doręczał przesyłki zgodnie 

z terminowością określoną w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.” 

Ad. 13 

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje w tym zakresie zapisy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Pytanie 14 

Zamawiający w § 4 ust. 3 wzoru Umowy zawarł zapis: „Płatności za usługę dokonywane będą na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na Fakturze VAT , zgłoszony na „ Białą listę podatników Vat” pod rygorem odmowy zapłaty. 

W przypadku braku rachunku bankowego wskazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi 

na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy, zgłoszony do „ Białej listy podatników Vat”. Rachunki, na które 

odbywa się płatności za usługi to usługi wirtualne. Rachunki wirtualne nie są aktualnie bezpośrednio prezentowane 

w wykazie podatników, ale po wpisaniu na stronie Ministerstwa Finansów w wyszukiwarce numeru rachunku 

spersonalizowanego, pojawia się komunikat: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem 

i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”. 

Czy Zamawiający zaakceptuje taką sytuację? 

Brak akceptacji uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty. 

Ad. 14 

Zamawiający rezygnuje z omawianego zapisu i modyfikuje w tym zakresie projekt umowy. 

Wniosek: 

W związku z potrzebą wyjaśnienia zagadnień wynikających z treści kierowanych zapytań, wnioskujemy 

o wydłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wydłuży termin składania ofert. 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówieniu 

i będą obowiązywały przy składaniu ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa www.przemysl.pl 

2. a/a 

http://www.przemysl.pl/
uzytkownik
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