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PUP.I.-271-110/MSZ/13     Kościan, dnia 04.07.2013 r. 
 
 
 
 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych  
na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie  

w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania, doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów 

 
 

W związku z przesłanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego 
na  świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz 
ewentualnych ich zwrotów po wyczerpaniu moŜliwości ich doręczenia, na potrzeby 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie oraz zgodnie z art.38 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przesyłamy poniŜsze wyjaśnienia do specyfikacji.  
 
Pytanie 1 
Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 6 pkt 14 oraz 
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy, § 1 ust. 4 pkt 14) 
 
„Druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki będą dołączone do przesyłki przez 
Zamawiającego. Druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu, przez czas trwania umowy bezpłatnie 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i w liczbie określonej przez 
Zamawiającego.” 
Pytający wykonawca przekazuje nieodpłatnie druki zwrotnego potwierdzenia odbioru 
wynikające z bieŜącego zapotrzebowania. Tym samym nie ma moŜliwości by druki 
zwrotnego potwierdzenia odbioru przekazywane były w ilościach przekraczających 
wolumen nadawanych przesyłek. 
W związku z powyŜszym wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy 
przedmiotowy zapis naleŜy interpretować jako przekazanie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę druków w ilości niezbędnej do realizacji umowy zawartej zgodnie z 
przedmiotowym SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe przedmiotowy zapis naleŜy interpretować jako 
przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę druków w liczbie niezbędnej do 
realizacji umowy zawartej zgodnie z przedmiotowym SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt 2.1. lit. h 
odnośnik drugi od góry 
„Maksimum – Ŝaden z wymiarów nie moŜe przekroczyć wysokości 20 mm, 
szerokości 230 mm.” 
W wyŜej przytoczonym odwołaniu nastąpiła najprawdopodobniej pomyłka pisarska 
poniewaŜ brakuje rozmiaru określającego długość przesyłki. W związku z 
powyŜszym Wykonawca prosi o zmianę zapisu na: 
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„Maksimum – Ŝaden z wymiarów nie moŜe przekroczyć wysokości 20 mm, długości 
325 mm, szerokości 230 mm” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia i ust. 2 pkt 2.1. lit. h, odnośnik drugi od góry, otrzymuje 
brzmienie : 
„Maksimum – Ŝaden z wymiarów nie moŜe przekroczyć wysokości 20 mm, 
długości 325 mm, szerokości 230 mm” 
 
Pytanie 3  
Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 1, lit. b) oraz Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy, § 2 
ust. 12 
„Termin płatności: co miesiąc za usługi wykonane w poprzednim miesiącu 
kalendarzowym (z wyjątkiem usług wykonanych w grudniu 2013 r. za które 
zamawiający zapłaci w grudniu 2013 r.) płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
przez zamawiającego faktury VAT.” 
Wykonawca informuje, Ŝe standardowym zapisem stosowanym przez Wykonawcę w 
umowach dotyczącym terminu regulowania płatności za wystawione faktury jest 14 
dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu 
na: Faktury z tytułu naleŜności wynikających z realizacji niniejszej umowy, 
wystawiane będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 
NaleŜności wynikające z faktur VAT Nadawca regulować będzie przelewem na konto 
wskazane na fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie 
Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „wpłata za fakturę VAT nr .., 
umowa nr…….”, Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy, Za nieterminowe regulowanie naleŜności Wykonawca naliczać będzie 
odsetki w wysokości ustawowej. JeŜeli Wykonawca nie dostarczy faktury VAT co 
najmniej 7 dni przed terminem płatności, na pisemny wniosek Zamawiającego, 
odsetki będą liczone od 8 dnia od daty dostarczenia faktury. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisu w Załączniku nr 2 do SIWZ pkt 1, lit. b) oraz w 
Załączniku nr 7 do SIWZ - Wzór umowy, § 2 ust. 12. 
 
Pytanie 4 
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy, § 1 ust. 4 pkt.7) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ 
ust 6 pkt. 7 
„Zamawiający wymaga, aby usługa świadczona była w kraju i zagranicą do kaŜdego 
miejsca” 
Wykonawca doręcza przesyłki do kaŜdego miejsca zagranicą, jednak doręczanie 
paczek realizowane będzie do kaŜdego miejsca w kraju, natomiast paczki kierowane 
do zagranicy do krajów wskazanych w cenniku usług zagranicznych, zgodnie z 
treścią porozumień zawartych ze Światowym Związkiem Pocztowym. W związku z 
powyŜszym Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zakres świadczonych usług w 
obrocie zagranicznym przez Wykonawcę jest wystarczający w ocenie 
Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe zakres świadczonych usług w obrocie zagranicznym 
przez Wykonawcę jest wystarczający w ocenie Zamawiającego. 
 
Pytanie 5 
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy, § 2 ust. 3 
„Rozliczenie z tytułu realizacji usługi dokonywane będzie po wykonaniu usługi,  w 
okresach miesięcznych  (po upływie kaŜdego miesiąca kalendarzowego), z 
wyjątkiem rozliczenia za usługi świadczone przez Wykonawcę w miesiącu grudniu 
2013 r., za które rozliczenie zostanie dokonane w grudniu 2013 r.” 
Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji 
dotyczących rozliczenia miesiąca grudnia 2013 r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuję, Ŝe w miesiącu grudniu 2013 r. przesyłki będą 
nadawane przez Zamawiającego tylko do dnia 29 grudnia, a w dniach                 
30 i 31 grudnia 2013 r. przesyłki nie będą nadawane.  
 
Pytanie 6 
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy, § 2 ust.3 
„Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będą opłaty za przesyłki faktycznie 
nadane przez Zamawiającego lub zwrócone z powodu braku moŜliwości ich 
doręczenia lub wydania w okresie rozliczeniowym, potwierdzone co do liczby i wagi 
na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych.” 
 
Wykonawca informuje, Ŝe opłata jest pobierana zarówno za nadanie przesyłki jak i za 
zwrot przesyłki rejestrowanej do nadawcy po wyczerpaniu moŜliwości jej doręczenia 
lub wydania odbiorcy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na: 
„Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będą opłaty za przesyłki faktycznie 
nadane przez Zamawiającego i zwrócone z powodu braku moŜliwości ich doręczenia 
lub wydania w okresie rozliczeniowym, potwierdzone co do liczby i wagi na 
podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych.” 
 
Odpowiedź:   
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7 do SIWZ - Wzór umowy w ten 
sposób, Ŝe  § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będą opłaty za przesyłki 
faktycznie nadane przez Zamawiającego i przesyłki zwrócone z powodu braku 
moŜliwości ich doręczenia lub wydania w okresie rozliczeniowym, 
potwierdzone co do liczby i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub 
oddawczych.” 
 
Pytanie 7 
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy, § 6 ust. 3  
„JeŜeli w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 6  niniejszej umowy 
Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu operatorowi kosztami 
poniesionymi z tytułu wykonania tej usługi przez innego operatora Zamawiający 
obciąŜy Wykonawcę”. 
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Wykonawca informuje, Ŝe w § 1 ust 3 nie ma mowy o zastępczym wykonywaniu 
usług przez innego operatora. W odwołaniu do § 1 nastąpiła najprawdopodobniej 
pomyłka pisarska.  
W związku z powyŜszym Wykonawca prosi o zmianę zapisu na: 
„JeŜeli w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 6  niniejszej umowy 
Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu operatorowi kosztami 
poniesionymi z tytułu wykonania tej usługi przez innego operatora Zamawiający 
obciąŜy Wykonawcę.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7 do SIWZ - Wzór umowy w ten 
sposób, Ŝe  § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„JeŜeli w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 6  niniejszej umowy 
Zamawiający zleci zastępcze wykonanie usługi innemu operatorowi kosztami 
poniesionymi z tytułu wykonania tej usługi przez innego operatora 
Zamawiający obciąŜy Wykonawcę.” 
 
Pytanie 8  
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy, § 7 ust. 1 
„Umowa moŜe być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym 
przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub 
naruszenia obowiązków wynikających z ustawy i aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie, w szczególności w przypadku doręczania uszkodzonych przesyłek, 
opóźnienia w doręczaniu lub niezgodnego z umową przepakowywania przesyłek 
doręczanych przez Wykonawcę. Umowa rozwiązana w tym trybie ulega rozwiązaniu 
w dniu wskazanym przez Zamawiającego.” 
 W opinii Wykonawcy w wyŜej wymienionym zapisie doszło do pomyłki pisarskiej. W 
związku z tym Wykonawca prosi o zmianę zapisu na: 
„Umowa moŜe być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w  
przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub 
naruszenia obowiązków wynikających z ustawy i aktów wykonawczych wydanych na 
jej podstawie, w szczególności w przypadku doręczania uszkodzonych przesyłek, 
opóźnienia w doręczaniu lub niezgodnego z umową przepakowywania przesyłek 
doręczanych przez Wykonawcę. Umowa rozwiązana w tym trybie ulega rozwiązaniu 
w dniu wskazanym przez Zamawiającego.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7 do SIWZ - Wzór umowy w ten 
sposób, Ŝe § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Umowa moŜe być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie 
natychmiastowym w  przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień 
niniejszej umowy lub naruszenia obowiązków wynikających z ustawy i aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności w przypadku 
doręczania uszkodzonych przesyłek, opóźnienia w doręczaniu lub 
niezgodnego z umową przepakowywania przesyłek doręczanych przez 
Wykonawcę. Umowa rozwiązana w tym trybie ulega rozwiązaniu w dniu 
wskazanym przez Zamawiającego.” 
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Pytanie 9  
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy, § 9 ust. 2 
„W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania usług Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciąŜania Zamawiającego 
dodatkowymi czynnościami i dodatkowymi kosztami nieprzewidzianymi w niniejszej 
umowie, z wyłączeniem czynności naleŜących po stronie Zamawiającego, 
nałoŜonych na niego przez zmianę przepisów prawa.” 
Wykonawca informuje, Ŝe w trakcie trwania umowy z Zamawiającym mogą zaistnieć 
przesłanki prawne wymuszające na Wykonawcy zmianę zapisów umowy 
dotyczących obowiązującego cennika usług pocztowych oraz zmiany obowiązującej 
stawki VAT. Pytający wykonawca oraz Klienci korzystający z usług pocztowych 
zobowiązani są do przestrzegania zapisów Ustawy Prawo Pocztowe oraz Ustawy o 
podatku od towarów i usług. 
W związku z powyŜszym Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę zapisu na : 
„W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania usług Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania się do nich bez obciąŜania Zamawiającego 
dodatkowymi czynnościami i dodatkowymi kosztami nieprzewidzianymi w niniejszej 
umowie, z wyłączeniem czynności i kosztów naleŜących po stronie Zamawiającego, 
nałoŜonych na niego przez zmianę przepisów prawa.” 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie zmienia  zapisu w Załączniku nr 7 do SIWZ- Wzór umowy,          
§ 9 ust. 2. 
 
Pytanie 10 
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór Umowy, § 2 ust. 10 
„Strony postanawiają, Ŝe ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę  w 
formularzu ofertowym nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy”. 
Wykonawca informuje, Ŝe w trakcie trwania umowy na podstawie przepisów Ustawy 
Prawo Pocztowe moŜliwa jest ewentualna zmiana cennika powszechnych usług 
pocztowych, która zatwierdzona jest kaŜdorazowo przez Prezesa UKE. W związku z 
powyŜszym prosimy o zmianę na; 
„Strony postanawiają, Ŝe ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę  w 
formularzu ofertowym nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy. Mając na względzie przepisy ustawy Prawo pocztowe Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość zmiany cen jednostkowych pod warunkiem zatwierdzenia ich 
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez 
przywołaną powyŜej ustawę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisu w Załączniku nr 7 do SIWZ - Wzór umowy, § 2 
ust. 10. 
 
Pytanie 11 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Orientacyjna (szacunkowa) liczba i rodzaje przesyłek, oraz 
Załącznik nr 2 do SIWZ 
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Wykonawca informuje, Ŝe przesyłki kierowane do zagranicy róŜnią się opłatą ze 
względu na wagę oraz na kraj przeznaczenia. W związku z powyŜszym Wykonawca 
zwraca się z prośbą o dopisanie do przesyłek kierowanych do zagranicy docelowego 
kraju przeznaczenia lub wykreślenie tych przesyłek z wyŜej wskazanych załączników 
do SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, Ŝe w Załączniku nr 1 do SIWZ – Orientacyjna 
(szacunkowa) liczba i rodzaje przesyłek, oraz Załączniku nr 2 do SIWZ w części 
dotyczącej listów zagranicznych naleŜy uwzględnić  przy: 
przesyłkach ekonomicznych – strefa kraje europejskie, 
przesyłkach priorytetowych – strefa A .  
 
 

Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kościanie 
Ewa Beba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


