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Ldz. 90 – 0902/1519/SN/2017      Olsztyn, dnia 27.07.2017 r.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dotyczy: postępowania nr 264/2017/US/DZP o udzielenie zamówienia publicznego  na usługi 

społeczne których przedmiotem jest  „Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i 

zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”. 

 

 Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania: 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia należy do usług z zakresu działalności pocztowej, 

która jest  uregulowana ustawą Prawo pocztowe (Dz.U.2012 poz.1529 z późn. zm.), aktami prawnymi 

wydanymi na jej podstawie  oraz stosownymi porozumieniami międzynarodowymi, czy 

Zamawiający dopuszcza wniesienie do § 3  Istotnych postanowień umowy punktu w brzmieniu: 

,, Przedmiot zamówienia będzie realizowany  zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.”  

Wniesienie tego zapisu do umowy jest istotne m.in.  ze względu na gwarantowane terminy doręczenia 

przesyłek kurierskich w obrocie zagranicznym. Gwarancja terminów , w zależności od kraju 

przeznaczenia, jest różna i wynika z umów  międzynarodowych  z poszczególnymi krajami. 

Wykonawca nie ma możliwości faktycznych i prawnych zagwarantowania innych terminów niż 

wynikające z tych umów.  Ma to znaczenie również w procesie  reklamacji, w której rozpatrzenie 

zaangażowany jest kraj przeznaczenia.  

Wobec powyższego, czy Zamawiający zechce dokonać stosownych  zmian w : 

Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 5 lit.: e) , f ) oraz w Istotnych postanowieniach umowy § 3 ust. 3 i 

4, na treść: 

e) czas dostarczenia przesyłki do adresata w serwisie zagranicznym (dotyczy krajów 

europejskich wskazanych w załączniku nr…  * ) wynosi 3 dni robocze liczone od dnia 

następnego po dniu wylotu z Warszawy samolotu przewożącego przesyłkę, dotyczy 

przesyłek odebranych z siedziby Zamawiającego (nadawcy) lub z poszczególnych 

jednostek Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie do godziny 14:30, 

f) czas dostarczenia przesyłki do adresata w serwisie zagranicznym (dotyczy krajów 

pozaeuropejskich wskazanych w załączniku nr…*) wynosi 6 dni roboczych liczonych 
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od dnia następnego po dniu wylotu z Polski samolotu z przesyłką, dotyczy przesyłek 

odebranych z siedziby Zamawiającego (nadawcy) lub z poszczególnych jednostek 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do godziny 14.30. 

* Wykonawca  udostępnia adres  http://www.pocztex.pl/ems/informacje-ogolne, pod którym   

jest  wykaz krajów,  z którymi wiążą wykonawcę porozumienia, w tym  z  określeniem  

gwarantowanych terminów doręczeń. Załączmy też Wykaz gwarantowanych dni 

doręczania przesyłek EMS (kurierskich) nadanych w Polsce. 

Wykaz ten może być podstawą sporządzenia przez Zamawiającego zestawienia faktycznych krajów 

przeznaczenia przesyłek kurierskich , uwzględnienia ich w formularzu cenowym, co z kolei pozwoli 

Wykonawcy na rzetelne przedstawienie cen w ofercie.  

Będzie to też w zgodzie z Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, który nakłada na zamawiającego obowiązek 

opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących 

mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie  informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów umowy i 

opisu przedmiotu zamówienia. Przytoczona propozycja zmian podporządkowana jest wyłącznie 

jednemu, konkretnemu wykonawcy, co stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. Ponadto Zamawiający wskazuje, że powszechnie obowiązujące akty prawne mają 

zastosowanie również w przypadku, gdy nie jest to wprost wymienione w umowie,  w związku z czym 

zbędne jest dodanie proponowanego punkt 

 

Pytanie nr 2: 

Przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych jest też 

podstawą wnioskowania do Zamawiającego o właściwe oszacowanie liczby przesyłek 

przewidzianych do nadania w okresie wskazanym w ogłoszeniu i dokonanie odpowiednich zmian 

w  Formularzu cenowym. 

Pozwalamy sobie zwrócić uwagę, że przepis ten  nie daje podstaw do odstąpienia przez 

zamawiającego od precyzyjnego, wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia z 

podaniem jego ilości lub wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno 

przewidywalne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2009 r. (KIO/UZP 458/09, 

KIO/UZP 460/09). 

 W szczególności opis powinien określać ilość zamówienia, bowiem precyzyjny opis pod względem 

ilościowym umożliwia wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty. 

Wskazanie w Formularzu cenowym po jednej sztuce każdej z przesyłek,  bez zawężenia grupy krajów 

przeznaczenia, trudno uznać za opis przedmiotu zamówienia zgodnie z przywołanym art. 29 ustawy 

Pzp.  

http://www.pocztex.pl/ems/informacje-ogolne
https://sip.lex.pl/#_blank
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Nie można też uznać, że  zapotrzebowanie zamawiającego jest trudno przewidywalne, bowiem 

zamawiający korzysta już z usług objętych przedmiotem zamówienia , zatem dysponuje wiedzą, która  

pozwala na bardziej precyzyjne  określenie ilości zamawianych usług.  

Co prawda Zamawiający w pkt. 18  Opisu przedmiotu zamówienia zastrzegł, że ilości przesyłek 

podanych w SIWZ są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, ale 

dopisek: ,, i z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszenia”, to jednak,  w 

kontekście pkt. 10 Istotnych postanowień umowy, tj. ,,10. Wykonawcy nie przysługuje względem 

zamawiającego roszczenie o zapłatę różnicy miedzy maksymalną ceną brutto określoną w § 4 ust. 2, a 

kwotą będącą wartością faktycznie wykonanych przez Wykonawcę usług, w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy”  - nie daje to jednak Wykonawcy możliwości oszacowania realnej wartości tego 

zamówienia, a to utrudnia podjęcie decyzji o złożeniu oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie jest w stanie szczegółowo przewidzieć ilości przesyłek 

przewidzianych do nadania w okresie trwania umowy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że na 

podstawie wcześniejszej umowy wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 65 000,00 zł netto. 

 

Pytanie nr 3: 

W oparciu o te przepisy Wykonawca wnosi również o dokonanie zmian w treści Istotnych 

postanowień umowy w następujący sposób:   

Zastąpienie brzmienia § 6 ust. 1 z treści : 

,, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego 

już Wykonawcy za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń,  

1.2. za opóźnienie doręczenia przesyłki z gwarantowanym terminem doręczenia na dzień następny w 

wysokości 30% opłaty za nadanie tej przesyłki,  

1.3. za opóźnienie doręczenia przesyłki z gwarantowanym terminem doręczenia w tym samym dniu w 

wysokości 20% opłaty za nadanie tej przesyłki,  

1.4. za nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia 

określonego w §4 ust. 2, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia brutto wypłaconego już Wykonawcy 

za usługi, które Zamawiający przyjął bez zastrzeżeń. ‘’ 

na treść następującą:  

,, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania 

usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z powszechnie stosowanymi przepisami w tym 

zakresie. ” 
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Zmiana treści dot. odszkodowań nie wyłącza odpowiedzialności wykonawcy na gruncie Kodeksu 

cywilnego, jeżeli prawo pocztowe i akty prawne  wydane na jego podstawie nie regulują danej kwestii. 

Brak modyfikacji wyżej wymienionych podpunktów,  w kontekście prawa Zamawiającego do składania 

reklamacji , może być zinterpretowane jako   podwójne nakładanie kar na wykonawcę z tego samego 

tytułu , tj.za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia. 

Rodzi to wątpliwość czy obciążanie Wykonawcy karami umownymi, oprócz odszkodowań, nie będzie 

traktowane jako źródła nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego, podczas gdy istota kar 

umownych powinna być czynnikiem dyscyplinującym Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie  informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę  powyższych postanowień umowy. 

Zamawiający zaznacza, że przytoczone klauzule nie stoją w sprzeczności z prawem pocztowym, gdyż 

przewidują one odpowiedzialność względem Zamawiającego w innych sytuacjach, niż wymienione w 

art. 88. Ponadto prawo pocztowe zawiera wysokość odszkodowań wyłącznie w stosunku do usług 

powszechnych, a do tych zgodnie z art. 3 pkt. 30) nie zaliczają się przesyłki kurierskie. 

 

Pytanie nr 4:  

Zamawiający , w § 4 ust. 10 Istotnych postanowień umowy wskazał żądanie, aby wykonawca wraz z 

fakturą dostarczał Zamawiającemu szczegółowe zestawienie dot. każdej wykonanej usługi, z 

uwzględnieniem imienia i nazwiska osoby z jednostki organizacyjnej zamawiającego zlecającej 

wysłanie danej przesyłki.  

Wykonawca zwraca uwagę, że żądanie to wykracza poza obowiązujące przepisy , zarówno Prawo 

pocztowe jak  też ustawę o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) 

W związku z tym Wykonawca wnosi o wykreślenie treści pkt. 10. Istotnych postanowień umowy. 

Jednocześnie Wykonawca informuje, że  po wybraniu naszej może udostępnić Zamawiającemu 

bezpłatny system informatyczny Elektroniczny Nadawca, dzięki którem Zamawiający będzie miął 

możliwość:  

-wpisywania przesyłek do systemu przez co tworzy się baza adresatów  

-generowania tą drogą listów przewozowych (nalepek adresowych) 

- generowania unikatowego numeru listu przewozowego 

- śledzenia przesyłek  

- korzystania z funkcji  RAPORTY (,.on. wyszukanie konkretnej  przesyłki z dowolnego 

okresu) 

- korzystania z systemu w różnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie  informuje, iż nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu 

umownego. 
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Pytanie nr 5: 

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3 ppkt. a i b Zamawiający określił ,że odbiór przesyłek 

będzie się odbywał z „poszczególnych jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie”. 

    Wykonawca wnosi o wskazanie  tych jednostek w dokumentacji dot. tego postępowania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie  informuje, iż przez poszczególne jednostki Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, należy rozumieć wszystkie jednostki Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego znajdujące się w mieście Olsztyn, oraz ośrodki zamiejscowe do  których należą  Łężany i 

Bałdy. 

 

Pytanie nr 6: 

 W załączonych Istotnych Postanowieniach Umowy w § 4 pkt. 9 Zamawiający określa warunki 

płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując niestosowany u Wykonawcy termin płatności 

faktury jako 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę.  

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem 

scentralizowanego   systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin 

wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej 

zależności z terminami sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury 

określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami 

wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu 

środków oraz opóźnień w ich płatnościach.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego  

w umowie termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony jako : 

„ 21 dni od daty wystawienia faktury VAT”, pozwalający terminowo dokonać płatności za 

wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie  informuje, iż nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności. 

 

Z poważaniem 

Z-ca Kanclerza 

mgr inż. Dariusz Raubo 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Sylwia Niemiec 


