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dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na 
usługi społeczne pn. „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich” 
 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 
Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „IWZ”) 
 
 
W dniach 16 i 19 października  2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o wyjaśnienie 
treści IWZ. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela niniejszym następujących 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ Wzorze umowy oraz w Załączniku nr 1 do IWZ ust. 9 
napisał: „Usługi nadawania przesyłek pocztowych, kurierskich i paczek, przemieszczaniu                                             
i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i za granicą oraz dokonywaniu 
ewentualnych zwrotów przesyłek nie doręczonych.”  
Informujemy, że dostarczamy korespondencję do każdego miejsca w kraju oraz do każdego 
miejsca za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 
Czy miejsca doręczenia jest dla Zamawiającego wystarczające? 
 
Odpowiedź:  
 
Takie określenie jest wystarczające dla Zamawiającego. 
 
Pytanie 2: 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ Wzorze umowy oraz w Załączniku nr 1 do IWZ ust. 10 
napisał: „Przesyłki kurierskie doręczane adresatom w dniu następnym na terenie kraju:  
- do godziny 08:00,  
- do godziny 09:00,  
- do godziny 12:00,  
- do godziny 15:00,” 
Informujemy, iż zapewniamy doręczenie przesyłek kurierskich w następnym dniu roboczym po 
dniu ich nadania tylko w serwisie z wykupionymi usługami dodatkowymi doręczenie na 
wskazaną godzinę: do godziny 8:00, 9:00, 12:00 z zastrzeżeniem spełnienia łącznie 
poniższych warunków: 
- nadanie przesyłki w mieście wojewódzkim za pośrednictwem kuriera w siedzibie Wykonawcy  
do godziny 17:00, a w pozostałych miejscowościach  do godziny 15:00,  
- usługa świadczona jest po pozytywnej weryfikacji możliwości jej wykonania przez 
Wykonawcę. 
Ponadto w przypadku doręczenia przesyłki z wykupioną dodatkową usługą - doręczenia do 
godziny 8:00, adres doręczenia/miejscowość musi być zawarta w Wykazie dostępnych relacji, 
zamieszczony pod poniższym linkiem. 
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-
24-z-usluga-dodatkowa-.pdf  
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informujemy, aby usługa doręczenie do godziny 08:00, była zrealizowana masa przesyłki nie 
może przekraczać wagi 2 kg oraz niezbędna jest przed jej nadaniem pozytywna weryfikacja 
zgodnie z wykazanymi relacjami określonymi w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych  
w serwisie Ekspres 24 z usługami dodatkowymi: „Doręczenie do 8:00”.  
Wykaz dostępny jest pod poniższym linkiem. 
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/04/Wykaz-relacji-dla-przesylek-Pocztex-Ekspres-
24-z-usluga-dodatkowa-.pdf  
W związku z powyższym prosimy o informację, czy przedstawione możliwości wykonywania 
usługi są dla Zamawiającego wystarczające – do zaakceptowania? 
Jeżeli jest to możliwe prosimy o  dokonanie modyfikacji formularza ofertowego w zakresie 
wykreślenia wyceny usługi w przypadku nadania przesyłki powyżej wagi 2 kg oraz 
potwierdzenie przyjęcia warunków jej spełnienia przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź:  
 
1. Ustęp 10 Załącznika nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia -o treści: 

10‘’ Przesyłki kurierskie doręczane adresatom w dniu następnym na terenie kraju: 

 do godziny 08:00, 

 do godziny 09:00, 

 do godziny 12:00, 

 do godziny 15:00’’ 
 
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

10‘’Przesyłki kurierskie doręczane adresatom w dniu następnym na terenie kraju: 

 do godziny 08:00, 

 do godziny 09:00, 

 do godziny 12:00.’’ 

  
2. Ustęp 16 § 2 Załącznika nr 7 do IWZ – wzór umowy- o treści: 
16. ‘’Przesyłki kurierskie doręczane będą adresatom w dniu następnym na terenie kraju: 
 -do godziny 08:00, 
 -do godziny 09:00, 
 -do godziny 12:00, 
 -do godziny 15:00, 
przesyłki kurierskie doręczane za granicę: 
• na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy maksymalnie                 
w terminie 3 dni roboczych od daty nadania przesyłki, 
• na terenie państw USA, Kanada, Rosja maksymalnie w terminie 6 dni roboczych od 
daty nadania przesyłki.’’ 
 
Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
16. ‘’Przesyłki kurierskie doręczane będą adresatom w dniu następnym na terenie kraju: 
 -do godziny 08:00, 
 -do godziny 09:00, 
 -do godziny 12:00, 
przesyłki kurierskie doręczane za granicę: 
• na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy maksymalnie                 
w terminie 3 dni roboczych od daty nadania przesyłki, 
• na terenie państw USA, Kanada, Rosja maksymalnie w terminie 6 dni roboczych od 
daty nadania przesyłki.’’ 
 
Pytanie 3: 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ Wzorze umowy oraz w Załączniku nr 1 do IWZ ust. 17 
napisał: „Wykonawca zapewni i dostarczy nieodpłatnie koperty wymagane dla przesyłek 
kurierski do wagi 1 kg, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.” 
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Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, że przedmiotowy zapis dotyczy nieodpłatnego 
udostępnienia kopert do wagi 1 kg dla przesyłek kurierskich w obrocie krajowym. 
 
Odpowiedź:  
 
1. Ustęp 3 § 3 Załącznika nr 7 do IWZ o treści: 
‘’ Wykonawca zapewni i dostarczy nieodpłatnie koperty wymagane dla przesyłek kurierskich 
do wagi 1 kg ( ilość uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego).’’ 
 
Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
‘’Wykonawca zapewni i dostarczy nieodpłatnie koperty wymagane dla przesyłek kurierskich do 
wagi 1 kg dla przesyłek kurierskich w obrocie krajowym( ilość uzależniona od bieżących 
potrzeb Zamawiającego).’’ 
 
2. Ustęp 17 Załącznika nr 1 do IWZ o treści: 
‘’ Wykonawca zapewni i dostarczy nieodpłatnie  koperty wymagane  dla przesyłek kurierski do 
wagi 1 kg, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.’’ 
 
Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
‘’Wykonawca zapewni i dostarczy nieodpłatnie koperty wymagane dla przesyłek kurierskich do 
wagi 1 kg dla przesyłek kurierskich w obrocie krajowym( ilość uzależniona od bieżących 
potrzeb Zamawiającego).’’ 
 
Pytanie 4: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ Wzorze umowy oraz w  Załączniku nr 1 do IWZ ust. 25 
napisał: „Wykonawca zagwarantuje stałą cenę w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i 
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” 
Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazał 24-miesięczny 
okres obowiązywania umowy przy czym Wykonawca jako operator pocztowy i wyznaczony, 
zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, w tym także usług o charakterze 
powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy 
zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo Pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat 
za świadczenie powszechnych usług pocztowych.  
W związku z powyższym wnosimy o dodanie zapisów umożliwiających zmianę cen przesyłek 
(tj. podwyższenie lub ich obniżenie) trybem przewidzianym w zapisach Ustawy Prawo 
Pocztowe w następującym brzmieniu: 
„Zmiana cen w trakcie obowiązywania umowy nastąpi w przypadku zmiany Cennika Usług 
Powszechnych w trybie przewidywanym w Ustawie Prawo Pocztowe i zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. 
 
Odpowiedź:  
 
W przypadku zmiany Cennika Usług Powszechnych w trybie przewidywanym w Ustawie 
Prawo Pocztowe Wykonawca zapewni stałą cenę w okresach od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 
r. i od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 
Pytanie 5: 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ § 13 ust. 1 oraz w Załączniku nr 1 do IWZ ust. 35 
napisał: „Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zatrudni 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.1320) osoby wykonujące czynności w zakresie usług 
odbierania korespondencji z nieruchomości Zamawiającego.” 
Zamawiający w powyższym zapisie dotyczącym zatrudnienia o pracę osób wykonujących 
określone czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia oczekuje od Wykonawcy 
spełnienie tego wymogu. Biorąc pod uwagę specyfikę usług pocztowych realizacja przedmiotu 
zamówienia odbywająca się w poszczególnych placówkach Zamawiającego. 
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W chwili składania oferty Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, konkretnie którzy 
pracownicy będą świadczyć usługi w celu realizacji przedmiotu zamówienia, zatem należy 
przyjąć, że będą to wszystkie osoby biorące udział w procesach przyjęcia, przemieszczenia i 
doręczenia przesyłek. Utrzymanie zatrudnienia wobec tak wysokiej liczby osób na podstawie 
umowy o pracę jest wręcz niemożliwe, choćby ze względu na sezonowe zwiększone 
zapotrzebowanie na pracowników w niektórych obszarach, czy wobec określonych faz 
procesów występujących u Wykonawcy.  
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia powyższego wymogu lub jego 
modyfikację np. poprzez określenie spełniania warunku do osób nadzorujących pracę – osób 
kierujących placówkami nadawczymi w których Zamawiający będzie nadawał przesyłki? 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższego warunku z udziałem osób nadzorujących 
pracę – osób kierujących placówkami nadawczymi w których Zamawiający będzie nadawał 
przesyłki. 
 
Pytanie 6: 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy  w  § 2 ust.1 napisał: 
„Świadczenie do każdego miejsca w kraju i zagranicą usług pocztowych i kurierskich                        
w obrocie krajowym i zagranicznym – wykaz, rodzaje i szacunkowe ilości przesyłek zostały 
określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.” 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie niniejszego Załącznika nr 2 do umowy. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający opisał załącznik nr 2 do umowy we wzorze umowy (Zał. 2 –  zestawienie 
ilościowe - Formularz asortymentowo-cenowy). 
  
Pytanie 7: 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 3 ust.6 napisał: 
„Wykonawca przy odbiorze przesyłek/korespondencji z nieruchomości Zamawiającego 
zobowiązany jest do oceny stanu zabezpieczenia przesyłki/korespondencji przed jej 
ewentualnym uszkodzeniem, naruszeniem lub zniszczeniem - w razie konieczności zapewnić 
na własny koszt dodatkowe koperty lub opakowania.” 
Wnioskujemy o wykreślenie  zapisu „…- w razie konieczności zapewnić na własny koszt 
dodatkowe koperty lub opakowania.” Uzasadniając zgodnie z § 3 ust 4 Wzoru umowy, iż to 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przygotowanie i nadanie przesyłek w stanie 
umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z 
adresem przeznaczenia 
 
Odpowiedź:  
 
Ustęp 6 § 3 Wzoru umowy o treści: 
‘’Wykonawca przy odbiorze przesyłek/korespondencji z nieruchomości Zamawiającego 
zobowiązany jest do oceny stanu zabezpieczenia przesyłki/korespondencji przed jej 
ewentualnym uszkodzeniem, naruszeniem lub zniszczeniem - w razie konieczności zapewnić 
na własny koszt dodatkowe koperty lub opakowania’’. 
 
Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
‘’ Wykonawca przy odbiorze przesyłek/korespondencji z nieruchomości Zamawiającego 
zobowiązany jest do oceny stanu zabezpieczenia przesyłki/korespondencji przed jej 
ewentualnym uszkodzeniem, naruszeniem lub zniszczeniem’’. 
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Pytanie 8: 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 9 ust.2 napisał: 
„Należność za wykonanie usługi będzie realizowana przez Zamawiającego przelewem na 
konto Wykonawcy: …… w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT.” 
Informujemy, iż faktury VAT 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 14  dni od daty wystawienia faktury 
VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu 
zamówienia?  
W przypadku podtrzymania terminu płatności liczonego od dnia otrzymania faktury, czy 
Zamawiający zaakceptuje otrzymanie faktury drogą elektroniczną?  
Okres płatności liczony będzie od terminu dostarczenia elektronicznej wersji wystawionej 
faktury na adres e-mail wskazany w umowie. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający zaakceptuje faktury VAT otrzymanie drogą elektroniczną w formie pliku PDF. 
 
Pytanie 9: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 9 ust.4 napisał: 
„Nieuregulowanie należności za dwa kolejne okresy upoważnia Wykonawcę do rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym.” 
Taki zapis powoduje, że Wykonawca będzie zmuszony do świadczenia usług przez okres 60 
dni bez wynagrodzenia za wykonane usługi i bez gwarancji, że otrzyma za nie wynagrodzenie.  
Prosimy o wykreślenie w/w zapisu 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie 10: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 11 ust. 1 i 2 napisał: 
„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 32 000, zł w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
2. Za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych w §13 umowy lub 
niedostarczenie Zamawiającemu wymienionych w § 13 ust. 2 i 3 dokumentów Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara za każdy 
stwierdzony przypadek może być naliczana wielokrotnie za każdy kolejny siedmiodniowy 
okres, w którym Wykonawca w dalszym ciągu będzie naruszał postanowienia § 13 umowy 
pomimo naliczenia mu kary umownej z tego tytułu.” 
Przewidziane przez Zamawiającego kary są niewspółmiernie wysokie do wartości zamówienia 
oraz do czasu trwania umowy. Poziom kary umownej jest zbyt wygórowany w stosunku do 
wskazanej przyczyny stanowiącej podstawę jej naliczenia. Wykorzystywanie przez 
Zamawiającego - będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku 
udzielenia zamówienia - jego pozycji  
do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, których wysokość jest wygórowana jest 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za 
wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego granice swobody 
umów. Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie 
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istotnych warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się 
niejako umową adhezyjną, podczas gdy winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu 
stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie 
Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i 
terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych. 
Ponadto, biorąc pod uwagę, że odstąpienie od umowy mogłoby teoretycznie nastąpić nawet 
pod koniec okresu jej obowiązywania, kara mogłaby zostać uznana za zbyt wygórowaną w 
stosunku do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy i pozostałego czasu jej 
obowiązywania. 
W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie powyższych kar umownych lub ich 
modyfikację. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie 11: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 11 ust. 6 napisał: 
„Zamawiający wymaga, aby wszystkie przesyłki kurierskie były ubezpieczone przez 
Wykonawcę od uszkodzenia lub utraty do kwoty 100 zł ( słownie: sto złotych 00/100), za 
każda uszkodzoną lub utraconą przesyłkę.” 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż przedmiotowy zapis dotyczy tylko przesyłek 
kurierskich w obrocie krajowym. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający potwierdza, iż przedmiotowy zapis dotyczy tylko przesyłek kurierskich w obrocie 
krajowym. 
 
Pytanie 12: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 14 od ust. 4 do 6 
napisał: 
„4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie oraz w fakturze, która 
zostanie wystawiona na podstawie Umowy jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym 
mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz).  
5. Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w umowie lub na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny 
z numerem rachunku ujawnionym w Wykazie. Jeżeli w Wykazie ujawniony jest inny rachunek 
bankowy, niż widnieje w umowie lub na fakturze, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie 
na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie.  
6. Płatności dokonane na rachunek objęty Wykazem, nie stanowią dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do 
rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.” 
Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r., wprowadzająca 
zmiany w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwiające utworzenie wykazu 
podatników VAT (tak zwaną Białą listę podatników). W wykazie zamieszczane są m. in. 
numery zgłoszonych przez podatników rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 
ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w 
związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą. 
Podatnicy dostarczający towary i usługi na masową skalę (np. operatorzy sieci komórkowych, 
dostawcy mediów, operatorzy pocztowi), oprócz wyżej wymienionych rachunków 
rozliczeniowych, w celach operacyjnych wykorzystują rachunki wirtualne (spersonalizowane 
numery rachunków bankowych), utworzone do rachunków rozliczeniowych, podlegających 
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zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Z kolei numery rachunków wirtualnych nie podlegają 
zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego, zatem nie są widoczne w wykazie podatników VAT. 
Środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden z rachunków 
rozliczeniowych, z którym rachunki wirtualne (spersonalizowane numery rachunków 
bankowych) są powiązane. Rachunki wirtualne stosowane są w celu zautomatyzowania                        
i ułatwienia rozliczeń – ich użycie przez wpłacających powoduje, iż system sam rozpoznaje 
wszystkie parametry przelewu i dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku 
bieżącym prowadzonym na rzecz sprzedawcy. Bank nie dokonuje fizycznych księgowań na 
rachunkach wirtualnych, ani nie generuje dla nich wyciągów bankowych. 
Należy również zaznaczyć, iż rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi                            
w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, co 
potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 listopada 2019 r. (nr 
0111-KDIB3-2.4018.16.2019.1.MD). Wpłaty na rachunki wirtualne, które są powiązane                      
z rachunkiem rozliczeniowym są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który 
podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie podlegają 
obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. 
Mając na uwadze powyższe, brak wskazanego na fakturze/w umowie rachunku wirtualnego, 
na wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług nie zwalnia 
kontrahenta od zapłaty zobowiązania na ten rachunek, a także nie upoważnia do dokonania 
zapłaty na dowolnie wybrany rachunek wykonawcy spośród rachunków widocznych w 
wykazie, z których niektóre są rachunkami prowadzonymi w walutach obcych. 
Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż ustawodawca przewidział możliwość niwelowania 
negatywnych skutków wynikających z dokonania płatności na rachunek inny, niż zawarty w 
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT poprzez odpowiednie złożenie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba §3 Ordynacji podatkowej.  
Uwzględniając przedstawioną argumentację, wnosimy o modyfikację treści Wzoru umowy                       
i uwzględnienie następujących postanowień: 
1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr ……… lub inny 
wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego Zamawiający ma dokonać 
płatności.  
2. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy o którym mowa w ust.1 jest rachunkiem 
wirtualnym (zwany dalej wirtualnym rachunkiem bankowym) i nie jest rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe. 
3. Wykonawca potwierdza, iż rachunek bankowy, o którym mowa w ust.1 jest powiązany z 
rachunkiem bankowym, który jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe  i został zgłoszony do właściwego urzędu 
skarbowego oraz został umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i 
rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 
U. z 2018r. poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz). 
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 
zmianach rachunków, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności o wykreśleniu jego 
rozliczeniowego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika 
VAT. 
Modyfikacja treści Wzoru umowy i uwzględnienie proponowanych postanowień będą zgodne z 
przepisami i stanowiskiem organów podatkowych. Jednocześnie nie będą przejawem 
naruszenia zasady konkurencyjności i zasady równego traktowania Wykonawców, 
wyrażonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 
Odpowiedź:  
 
§ 14 Załącznika nr 7 Wzoru umowy o treści: 
‘’ 1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym                                             
NIP: 852-04-09-053. 
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2. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT 
3. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego 
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych : 

 wadliwym wystawieniem faktury VAT, 

 brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za 
wykonanie usługi, 

 różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie oraz w fakturze, 
która zostanie wystawiona na podstawie Umowy jest rachunkiem znajdującym się                          
w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie  o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 
5. Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w umowie lub na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny 
z numerem rachunku ujawnionym w Wykazie. Jeżeli w Wykazie ujawniony jest inny rachunek 
bankowy, niż widnieje w umowie lub na fakturze, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie 
na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie. 
6. Płatności dokonane na rachunek objęty Wykazem, nie stanowią dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z 
tytułu dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi również podstawy do 
rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.’’ 
 
Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
‘’ 1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr ……… lub inny 
wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego Zamawiający ma dokonać 
płatności’’.  
 
Pytanie 13: 
Wzór umowy, par.3, pkt. 15 - w cenie ofertowej ma być również wliczone ubezpieczenie 
przesyłek. Czy Zamawiający może określić, do jakiej wysokości będą ubezpieczone przesyłki?   
Czy ubezpieczenie do kwoty 5 tys. zł (dla przesyłek kurierskich) oraz 100 zł dla przesyłek 
paczkowych jest wystarczające dla Zamawiającego? Czy dla potrzeb przedstawienia wyceny 
Zamawiający potwierdza kwoty ubezpieczenia paczek i przesyłek kurierskich? 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający potwierdza kwoty ubezpieczenia. 
 
Pytanie 14: 
Formularz cenowy - przesyłki w obrocie zagranicznym, zarówno zwykłe jak i rejestrowane 
zostały w formularzu podzielone na Formaty. W formularzu dla tych przesyłek zastosowano 
podział właściwy dla przesyłek powszechnych w obrocie krajowym. Jeżeli Zamawiający 
przygotowuje wykaz usług w oparciu o usługi powszechne świadczone przez Operatora 
Wyznaczonego  prosimy o modyfikację formularza zgodnie z podziałem wagowym dla 
przesyłek zagranicznych. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
 
Pytanie 15: 
Formularz cenowy - poz. 2 - dla przesyłek kurierskich w obrocie zagranicznym nie ma usługi 
komplementarnej "Ostrożnie" - nie ma możliwości zdefiniowania takiego cennika i 
zarejestrowania takiej przesyłki jako ostrożnie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację 
zapisów w tym zakresie? 
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Odpowiedź:  
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
 
Pytanie 16: 
Formularz cenowy - Przesyłki kurierskie zagraniczne - czy Zamawiający może wskazać do 
jakiego kraju/strefy będą kierowane te przesyłki? Prosimy o wskazanie kraju w celu wyceny 
usługi. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
 
Pytanie 17: 
Formularz cenowy - pozycje dot. paczek w obrocie krajowym. Informujemy, że paczki 
powszechne są tylko do 10 kg i zgodnie z cennikiem usług powszechnych są podzielona na 
gabaryty A i B. Powyżej 10 kg są przesyłki wyceniane wg innych usług. Prosimy o modyfikację 
pozycji w formularzu ofertowym. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
 
Pytanie 18: 
Formularz cenowy - pozycje dot. paczek w obrocie krajowym - poz. 2 – paczki 
priorytetowe/paczki z zadeklarowaną wartością. Informujemy, że paczki priorytetowe i paczki                        
z zadeklarowana wartością są to dwie różne usługi wyceniane każda z osobna.                         
Prosimy o rozdzielenie tych pozycji w formularzu i  ujednolicenie przedziałów wagowych. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
 
Pytanie 19: 
Formularz cenowy - pozycje dot. paczek w obrocie zagranicznym - czy Zamawiający może 
określić do jakiego kraju? Prosimy o wskazanie przykładowego kraju w celu wyceny usługi. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
 
Pytanie 20: 
Czy Zamawiający wraża zgodę, aby za przesyłki nie ujęte w Formularzu cenowym, podstawą 
rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą był cennik usług pocztowych Wykonawcy 
obowiązujący w dniu nadania przesyłek, dostępny na stronie internetowej Wykonawcy lub w 
placówkach nadawczych Wykonawcy? 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 21: 
Wnosimy o potwierdzenie, że po dokonaniu wyboru Wykonawcy 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. 
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Odpowiedź:  
 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 22: 
W związku z zaistniałymi wątpliwościami i zadanymi pytaniami zwracamy się z prośbą o 
wydłużenie terminu składania ofert, np. do 28.10.2020r. 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 29.10.2020 r. 
 
Pytanie 23: 
W załączniku nr 1 w ust 15 oraz we wzorze umowy § 3 ust  10 umieści zapis: 
„W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki Wykonawca zobowiązany jest do 
dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki.” 
 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że przedmiotowy zapis dotyczy przesyłek listowych oraz 
ich dwukrotnej próby awizacji w przypadku braku wydania przesyłki adresatowi? 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 24: 
W załączniku nr 7 Wzór umowy w § 3 ust 1. Zamawiający wymaga wskazania placówek 
oddalonych od siedziby Zamawiającego w odległości 10 km.  
Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie odległości w poniżej wskazanych jednostkach?  
 

Lp. 

Jednostka organizacyjna nadawcy Jednostka organizacyjna POCZTY 
 

Nazwa 
Kod 

pocztowy Miejscowość 

Adres  

Nazwa 
Kod 
pocztowy Miejscowość 

Adres  

odległość (ulica, nr) (ulica, nr) 

5 
Kapitanat Portu 
Trzebież 72-020 Trzebież ul. Portowa 23 UP Police 1 72-010 Police 

ul. Grunwaldzka 
16 14 km 

6 

Obwód 
Ochrony 
Wybrzeża 
Nowe Warpno 72-022 

Nowe 
Warpno 

ul. Kilińskiego 
5 UP Police 1 72-010 Police 

ul. Grunwaldzka 
16 33 km 

7 

Bosmanat 
Portu Nowe 
Warpno 72-022 

Nowe 
Warpno 

ul. Dworcowa 
7 UP Police 1 72-010 Police 

ul. Grunwaldzka 
16 33 km 

11 
Kapitanat Portu 
Dziwnów 72-420 Dziwnów 

ul. Przymorze 
4 

FUP Kamień 
Pomorski 72-420 Dziwnów 

ul. Adama 
Mickiewicza 29a 

powyżej 
10 km 

UP Kamień 
Pomorski 72-400 

Kamień 
Pomorski ul. Pocztowa 1 

12 

Bosmanat 
Portu 
Mrzeżyno 72-330 Mrzeżyno 

ul. Marynarska 
1 

UP 
Trzebiatów 
n. Regą 1 72-320 

Trzebiatów n. 
Regą 1 ul. Rynek 17 10,5 km 

15 

Obwód 
Ochrony 
Wybrzeża 
Niechorze 72-350 Niechorze 

ul. Nadmorska 
4 

FUP Gryfice 
1 72-350 Niechorze ul. Pocztowa 4 

powyżej 
10 km UP Gryfice 1 72-300 Gryfice  ul. Dworcowa 20 

16 
Bosmanat 
Portu Stepnica 72-112 Stepnica ul. Portowa 6 

FUP 
Goleniów 1 72-112 Stepnica 

ul. Władysława 
Sikorskiego 2 

powyżej 
10 km UP Goleniów 72-100 Goleniów ul. Konstytucji 3 
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1 Maja 17 

24 

Obchód 
Ochrony 
Wybrzeża Łazy 76-002  Łazy 

ul. Wczasowa 
2A UP Mielno 76-032 Mielno ul. 1 Maja 5 

powyżej 
10 km 

33 

Obchód 
Ochrony 
Wybrzeża 
Jarosławiec 76-107  Jarosławiec ul. Szkolna 1 

FUP Sławno 
1 76-107 Jarosławiec 

ul. Nadmorska 
32 

powyżej 
10 km UP Sławno 76-100 Sławno ul. Polanowska 1 

 

Odpowiedź:  
 
Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie odległości we wskazanych jednostkach, jednakże 
odległość nie może przekroczyć 40 km. 
 
Pytanie 25: 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 2 ust.16 napisał: 
„… przesyłki kurierskie doręczane za granicę:  
- na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy maksymalnie w terminie 
3 dni roboczych od daty nadania przesyłki,  
- na terenie państw USA” 
Czy Zamawiający byłby skłonny przyjąć terminy doręczania przesyłek kurierskich 
zagranicznych zgodne z regulaminem Wykonawcy dostępnym na stronie internetowej usługi 
https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/03/Regulamin-swiadczenia-uslugi-EMS-
obowiazuje-od-16-marca-2020-r..zip  
Ponadto Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, iż czas doręczenia przesyłki kurierskiej jest 
przewidywanym czasem doręczenia i ma charakter  wyłącznie orientacyjny, nie stanowiący 
podstawy do roszczeń wobec Wykonawcy 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający przyjmuje terminy doręczania przesyłek kurierskich zagranicznych zgodnie                        
z regulaminem Wykonawcy w przypadku przyjęcia oferty. 
 
Pytanie 26: 
 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 5 ust. 4. umieścił zapis: 
„Reklamację z tytułu niewykonania usług Zamawiający może zgłosić Wykonawcy po upływie 
14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia ich 
nadania.” 
Wykonawca potwierdza możliwość złożenia reklamacji w obrocie krajowym z zastrzeżeniem, 
iż maksymalny termin złożenia reklamacji w obrocie zagranicznym wynosi do 6 miesięcy. 
Czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować termin 6 miesięczny termin przy składaniu 
reklamacji w obrocie zagranicznym? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający akceptuje wskazany termin. 
 
Pytanie 27: 
 
Zamawiający w  Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 9 ust.5 d) napisał: 
„5. Regulowanie opłat:  
d) Zamawiający będzie uiszczał opłaty, zgodnie z obowiązującymi cennikami złożonymi przez 
Wykonawcę Zamawiającemu w dniu …………..…….” 
Czy Zamawiający byłby skłonny zmienić zapis na następujący: 
„Nadawca będzie uiszczał opłaty, zgodnie ofertą cenową złożoną w dniu ……………..r.                    
W  przypadku nadania przez Nadawcę przesyłek nieujętych w Formularzu cenowym podstawą 
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rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku usług 
pocztowych. Cenniki dostępne na stronie internetowej ..........................,” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyraża zgodę zapisu na następujący: „Nadawca będzie uiszczał opłaty, zgodnie 
ofertą cenową złożoną w dniu ……………..r. W  przypadku nadania przez Nadawcę przesyłek 
nieujętych w Formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym 
w dacie przyjęcia przesyłek cenniku usług pocztowych. Cenniki dostępne na stronie 
internetowej ..........................,”. 
 
Pytanie 28: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 12 ust. 2 b) napisał: 
„ Zamawiający może odstąpić od umowy, w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:  
b) Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy lub przerwał jej wykonywanie na okres 
dłuższy niż 3 dni robocze, a wezwany do podjęcia czynności w określonym terminie nie 
przystąpił ponownie do realizacji umowy albo wykonuje usługi wadliwie lub upłynął termin 
wyznaczony przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania usługi.”  
Wykonawca  wnioskuje o wykreślenie przedmiotowego zapisu. Zamawiający nie wziął pod 
uwagę obecnego zagrożenia epidemiologicznego oraz ewentualnych jego następstw, które 
mogą wystąpić w przyszłości. Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za 
konsekwencje następstw działania siły wyższej. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 29: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 13 od ust. 2  - ust. 6, 
zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności odbierania korespondencji, oraz 
wyznacza termin max. 7 dni na przedłożenie poświadczonych kopi umów osób zatrudnionych 
oraz inne nie wykazane przez Zamawiającego dokumenty. 
Wykonawca zatrudnia blisko 50 tys. pracowników z obszarów dotyczących przyjmowania, 
transportu i doręczania przesyłek oraz reklamacji czyli takich, którzy potencjalnie mogą 
realizować czynności w zakresie wykonania przedmiotu umowy. W tej grupie wskaźnik 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełen etat wynosi znacząco 
ponad 95%. W niewielkiej części zatrudnienie opiera się o umowy cywilno-prawne – m.in. dla 
zapewnienia ciągłości obsługi klientów zarówno w miejscach ich siedzib, jak i w placówkach 
operatora, w przypadku czasowych nieobecności pracowników przebywających na 
zwolnieniach chorobowych czy urlopach.  
Naturalna, nawet czasowa rotacja pracowników zgodnie z wymogiem Zamawiającego, 
niosłaby za sobą konieczność aktualizacji danych personalnych w bardzo krótkim terminie 
max do 7 dni od momentu wystąpienia zmiany, nierealna do wypełnienia przez Wykonawcę ze 
względu na wielkość jego organizacji oraz centralizację wielu płaszczyzn jego działalności. 
Ostatecznie niedopełnienie przez Wykonawcę wskazanych w w/w paragrafie Ogłoszenia 
warunków skutkowałby naliczeniem dotkliwych kar umownych opisanych w wielu miejscach 
Załącznika nr 7 do IWZ Wzór umowy.  
Mając na uwadze pracochłonność i czasochłonność poświęconą przez Wykonawcę na 
przygotowanie wymaganych danych prosimy o wykreślenie powyższych zapisów. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
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Pytanie 30: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 14 od ust. 3 napisał: 
„3. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego 
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych :  
- wadliwym wystawieniem faktury VAT,  
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonanie 
usługi,  
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.” 
Wykonawca  zwraca się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli: 
- wadliwa faktura  
- różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT 
Informuję iż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
złożenia reklamacji do otrzymanej faktury. Po uzasadnionych zastrzeżeniach Wykonawca 
wystawia korektę.   
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie ust 3 w całości. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
Pytanie 31: 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do IWZ będący Wzorem umowy w  § 16 od ust.5 napisał: 
„W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-4 Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej 
nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.” 
Legalność przetwarzania danych przez Pocztę Polską jest zapewniona poprzez wypełnienie 
dyspozycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
ciążącego na administratorze (w związku z ustawą Prawo Pocztowe). 
Poczta Polska S.A. jest operatorem pocztowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. Prawo pocztowe, tj. przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania 
działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych.  Zgodnie z 
dyspozycją art. 42 ww. ustawy informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być 
zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane 
tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są jej niezbędne 
do jej wykonania lub przepisy odrębne stanowią inaczej. 
Poczta Polska S.A., w momencie przekazania jej danych osobowych w celu świadczenia 
usługi, staje się administratorem tych danych.  
Wykonawca  zwraca się z prośbą wykreślenie przedmiotowych zapisów.    
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 
Pytanie 32: 
W formularzu cenowym w poz. 2 przesyłki kurierskie Zamawiający określił ilości przesyłek, 
które są sprzeczne z kol 4 Szacowana ilość (…). Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie ilości. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
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Pytanie 33: 
W formularzu cenowym w kolumnie 2 Rodzaj przesyłki Zamawiający wskazuje wagę 
przesyłek, natomiast w kolumnie 3 wskazuje formaty przesyłek wraz z wagą. Dla poprawnej 
wyceny przesyłek, zwracamy się z prośbą o ujednolicenie wagi i formatów przesyłek zgodnie     
z kolumną 3. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
 
Pytanie 34: 
W formularzu cenowym  w poz. Zwroty Zamawiający wymienia: 
1. Zwrot przesyłek – czy Zamawiający ma na myśli przesyłkę poleconą w obrocie 
krajowym nadaną w formacie S do 500 g. 
2. Zwrot paczki – czy Zamawiający ma na myśli paczkę pocztową krajową ekonomiczną  
w gabarycie A do 1 kg? 
3. Zwrot przesyłki  kurierskiej – czy Zamawiający ma na myśli przesyłkę kurierską krajową 
nadaną w opakowaniu firmowym Wykonawcy do 1 kg. 
W przypadku odmiennych odpowiedzi prosimy o ich doszczegółowienie, celem poprawnego 
wyliczeni oferty. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający załącza poprawiony Załącznik A do IWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. 
 
Pytanie 35: 
W formularzu cenowym „przesyłki kurierskie serwis krajowy o wadze do 1 kg” poz. 1 - czy 
wskazane przesyłki kurierskie zostaną nadane w opakowaniach firmowych Wykonawcy o 
wadze do 1 kg? 
 
Odpowiedź: 
 
Wskazane przesyłki kurierskie zostaną nadane w opakowaniach firmowych Wykonawcy                     
o wadze do 1 kg. 
 
 
 
 

 
               Wojciech Zdanowicz 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

          


