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Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty 
Wrocławskie w roku 2019 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie: 
  
 

Pytanie 1 Dotyczy rozdz. IV SIWZ ust. 1 pkt 1.3 c), d), e). 
Zamawiający w rozdz. IV SIWZ ust. 1 pkt 1.3 c), d), e) wymaga świadczenia usług pocztowych  
w trybie kpa/ordynacji podatkowej wymagające odrębnego potwierdzenia odbioru. Wykonawca wnosi 
o bezwzględne potwierdzenie, że będą one zgodne z obowiązująca w tym zakresie  Polską Normą 
PN-T-85005 z grudnia 2000 r., tj.: 
czy Zamawiający potwierdza, że wzory w/w druków będą zgodne z Polską Normą PN-T-85005  
z grudnia 2000 r., tzn. będą spełniały następujące wymagania: 
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 na stronie  przedniej  druku (awers) 
w dolnej prawej części w minimalnej odległości: 
1) 40 mm od górnego brzegu, 
2) 05 mm od prawego brzegu, 
3) 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. 

Odpowiedź 1 Zamawiający potwierdza, że wzory druków potwierdzeń odbioru będą zgodne  
z polską Normą PN-T-85005 z 2000r. 
 
Pytanie 2 Dotyczy rozdziału IV SIWZ w ust.2 pkt 2.3. 
Wykonawca wnosi o zmianę określenia w siedzibie na placówce z uwagi na fakt, iż obsługa 
Zamawiającego odbywa się w placówce Wykonawcy. Co do zasady jako miejsce siedziby 
działalności gospodarczej uwzględnia się miejsce w którym zapadają istotne decyzje 
dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. 
Odpowiedź 2 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  zwrotu „w siedzibie” na  „ w placówce” w 
rozdziale IV SIWZ w ust.2 pkt 2.3. 
 
 
Pytanie 3 Dotyczy rozdziału IV SIWZ w ust.2 pkt 2.4. 
Wykonawca wnosi o bezwzględną zmianę zapisu z „ wymaga pisemnego  uzgodnienia” na 
wymaga pisemne powiadomienia” z uwagi na fakt , iż przedmiotem postępowania jest 
świadczenie usług pocztowych, nie zaś wykonywanie określonej czynności we wskazanym 
miejscu , ani też umowy najmu konkretnego lokalu na potrzeby Zamawiającego. 



Odpowiedź 3 Zamawiający wyraża zgodę na  zmianę zapisu z „ wymaga pisemnego uzgodnienia” na 
„wymaga pisemnego powiadomienia”. 
 
 
Pytanie 4 Dotyczy rozdziału IV SIWZ w ust.2 pkt 2.7 
Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie  Nadawców poprzez ich wymienienie.  
Odpowiedź 4 Jako Nadawca musi figurować: 
Urząd Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  
lub  
Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty 
Wrocławskie. 
 
Pytanie 5 Dotyczy rozdz. IV SIWZ w ust. 4 oraz Formularzu cenowym: 
Zamawiający podaje kategorie wagowe przesyłek w podziale na listy krajowe i zagraniczne. 
Operatorzy pocztowi świadczą usługi w obrocie krajowym w oparciu o wewnętrzne regulaminy, zaś w 
obrocie zagranicznym w oparciu o światową konwencję pocztową. W związku z tym kategorie wagowe 
przesyłek są inne dla przesyłek krajowych i inne dla zagranicznych. 
Wykonawca proponuje, w celu uniknięcia nieuzasadnionego zawyżania wagi przesyłek, a co za 
tym idzie kwalifikowania przesyłek do wyższej kategorii wagowej i pobierania wyższej opłaty 
przez operatora pocztowego, modyfikację tabeli w rozdz. IV SIWZ w ust. 5 oraz formularzu 
cenowym na poniższą: 

  Rodzaj przesyłki 
Szacunkowa 
ilość sztuk 

-1- -2- -3- 

ZWYKŁE KRAJOWE EKONOMICZNE A 
Przesyłki listowe nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej 
kategorii o gabarycie A w obrocie krajowym 

 1 do 350g   

 2 ponad 350 g do 1000 g   

 3 ponad 1000 g do 2000 g   

ZWYKŁE KRAJOWE EKONOMICZNE B 
Przesyłki listowe nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej 
kategorii o gabarycie B w obrocie krajowym 

 4 do 350g   

 5 ponad 350 g do 1000 g   

 6 ponad 1000 g do 2000 g   

ZWYKŁE KRAJOWE PRIORYTETOWE A 
Przesyłki listowe nierejestrowane najszybszej kategorii o gabarycie A w 
obrocie krajowym  

 7 do 350g   

 8 ponad 350 g do 1000 g   

 9 ponad 1000 g do 2000 g   

ZWYKŁE KRAJOWE PRIORYTETOWE B 
Przesyłki listowe nierejestrowane najszybszej kategorii o gabarycie B w 
obrocie krajowym 

 10 do 350g   

11 ponad 350 g do 1000 g   

 12 ponad 1000 g do 2000 g   



POLECONE KRAJOWE EKONOMICZNE A 
Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii o 
gabarycie A w obrocie krajowym 

 13 do 350g   

 14 ponad 350 g do 1000 g   

 15 ponad 1000 g do 2000 g   

 16 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 13   

 17 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 14   

 18 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 15   

POLECONE KRAJOWE PRIORYTETOWE A 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii o gabarycie A w obrocie 

krajowym 

 19 do 350g   

 20 ponad 350 g do 1000 g   

 21 ponad 1000 g do 2000 g   

 22 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 19   

 23 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 20   

 24 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 21   

POLECONE KRAJOWE EKONOMICZNE B 
Przesyłki rejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii o 
gabarycie B w obrocie krajowym 

 25 do 350g   

 26 ponad 350 g do 1000 g   

 27 ponad 1000 g do 2000 g   

 28 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 25   

 29 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 26   

 30 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 27   

POLECONE KRAJOWE PRIORYTETOWE B 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii o gabarycie B w obrocie 
krajowym 

 31 do 350g   

 32 ponad 350 g do 1000 g   

 33 ponad 1000 g do 2000 g   

 34 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 31   

 35 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 32   

 36 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 33   

POLECONE ZAGRANICZNE PRIORYTETOWE EUROPA 
Przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym na 
terenie Europy 

 37 do 50g   

 38 ponad 50g do 100g   

 39 ponad 100g do 350g   

 40 ponad 350g do 500g   

 41 ponad 500g do 1000g   

 42 ponad 1000g do 2000g   



 43 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 37   

 44 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 38   

 45 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 39   

 46 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 40   

 47 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 41   

 48 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 42   

POLECONE ZAGRANICZNE PRIORYTETOWE POZA EUROPĄ 
Przesyłki rejestrowane o najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym 
poza Europą 

 49 do 50g   

 50 ponad 50g do 100g   

 51 ponad 100g do 350g   

 52 ponad 350g do 500g   

 53 ponad 500g do 1000g   

 54 ponad 1000g do 2000g   

 55 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 49   

 56 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 50   

 57 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 51   

 58 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 52   

 59 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 53   

 60 Usługa potwierdzenie odbioru do poz. 54   

Usługi pozostałe 

 61 Paczka pocztowa krajowa do 1 kg   

 62 Paczka pocztowa krajowa od 1 do 2 kg   

 63 Paczka pocztowa krajowa od 2 do 5 kg   

 64 Paczka pocztowa krajowa od 5 do 10 kg   

 65 Paczka pocztowa krajowa od 10 do 20 kg   

 66 Druk bezadresowy o wadze do 5g   

 67 Druk bezadresowy o wadze 5-10g   

 68 Druk bezadresowy o wadze 10-20g   

 69 Druk bezadresowy o wadze 20-30g   

 70 Druk bezadresowy o wadze 30-40g   

 71 Druk bezadresowy o wadze 40-50g   

 72 Druk bezadresowy o wadze 50-100g   

 73 Druk bezadresowy o wadze 100-250g   

 74 Druk bezadresowy o wadze 250-500g   

 
Odpowiedź 5 Zamawiający nie godzi się na wprowadzenie proponowanych zmian w SIWZ  
oraz formularzu ofertowym, które prowadziłyby do modyfikacji ww. dostosowując je  
do wewnętrznego regulaminu świadczenia usług jednego Wykonawcy. Dokonanie modyfikacji w 
zakresie proponowanym przez Wykonawcę mogłoby skutkować ograniczaniem konkurencji  
i utrudnieniem złożenia oferty innym Wykonawcom. Zamawiający będzie mógł wprowadzić 
proponowane modyfikacje uwzględniające wewnętrzne regulaminy Wykonawcy  
po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który 
wnosi o zmianę kształtu cennika świadczonych usług. 
 
 



Pytanie 6 Dotyczy rozdz. VI SIWZ w ust. 2.3 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie wymagań zamawiającego odnośnie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca nie jest 
pewien, czy ma sobie wybrać jeden z warunków dotyczących doświadczenia? Zapis w 
obecnym brzmieniu nie jest jednoznaczny. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu o wymogu 
sztukowym, tj. „o łącznej ilości 30.500 sztuk przesyłek nadanych w okresie nie dłuższym niż 12 
miesięcy”   w szczególności, że zapis ten stoi w sprzeczności z rozdziału  VIII ust. 7 pkt 2.Na 
jakiej podstawie Zamawiający oceni negatywny wpływ innych przedsięwzięć? Wykonawca 
wnosi o uszczegółowienie tego punktu SIWZ. 

Odpowiedź 6 Wykonawca powinien wykazać realizację zamówienia, które łącznie opiewało  
na kwotę co najmniej 150.000 zł przy wolumenie listów na poziomie co najmniej 30.500 szt.  
w okresie 12 miesięcy realizacji zamówienia. Warunek ten także zostanie spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże realizację zamówień na łączny wolumen 30.500 szt. listów oraz kwotę 150.000 zł przy czym 
wartość jednego zamówienia musi opiewać na kwotę co najmniej  
25.000 zł. Podstawą dla Zamawiającego do oceny negatywnego wpływu innych realizowanych przez 
Wykonawcę  przedsięwzięć będzie skala ich wpływu na realizacje przedmiotu umowy, który może 
spowodować zaprzestanie realizacji lub niewłaściwą realizację zobowiązań umownych Wykonawcy 
 
Pytanie 7 Dotyczy rozdział XIV SIWZ lp 2 
Zmawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wymienia liczbę placówek nadawczo –
oddawczych na terenie kraju, określając jednocześnie warunki dotyczące tych placówek. 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czy Wykonawca winien wskazać wyłącznie liczbę 
placówek spełniających jednocześnie warunki od a) do d) 
Odpowiedź 7 Wykonawca winien wskazać wyłącznie liczbę placówek spełniających łącznie warunki 
od a ) do d ). 
 
Pytanie 8 Dotyczy rozdz. XIV SIWZ lp.3 
Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert wymienia termin płatności faktur narzucając 
termin płatności „od daty wpływu”. Tymczasem termin” od daty wystawienia” jest równie 
prawidłową formą. Wykonawca wnosi o rozszerzenie oceny punktowej kryterium na punktację 
od daty wpływu i za „od daty wystawienia”. Jednocześnie Wykonawca pragnie zwrócić uwagę 
Zamawiającego na powszechnie stosowaną obecnie fakturę elektroniczną, na zaproponowanie 
której Zamawiający nie dał wykonawcom miejsca w ofercie , nie zastrzegając jednocześnie, iż 
faktura będzie dostępna wyłącznie w formie papierowej. Wykonawca wnosi o dodanie tej 
możliwości w SIWZ. 
Odpowiedź 8 Zamawiający nie zmienia zapisu termin płatności faktury  „od daty wpływu”. 
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych drogą elektroniczną. W tym celu 
wskazuje adres mailowy:urząd@katywroclawskie.pl 
 
 

Pytanie 9  Dotyczy Załącznika nr 2 do umowy. 

Wykonawca jako podmiot działający na rynku usług pocztowym posiada własne – 
ustandaryzowane – wzory zestawień nadanych przesyłek, które zgodne są z wymaganiami 
Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i tylko na takich wzorach będzie w stanie 
bezproblemowo świadczyć usługi pocztowe. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o 
wykreślenie załącznika nr 2 do załącznika do umowy. Zestawienie  wskazane przez 
Zamawiającego powielają informacje zawarte w zestawienia stosowanych przez wykonawców i 
noszą charakter dokumentu wewnętrznego Zamawiającego, co nie może być integralną częścią 
postepowania. Wykonawca wnosi o rozszerzenie SIWZ o możliwość stosowania przez 
Zmawiającego elektronicznego systemu nadania przesyłek, z którego będzie mógł 
bezproblemowo pozyskiwać raporty wg własnych komórek organizacyjnych. Wykonawca 
zwraca uwagę na fakt, iż obowiązkiem Zamawiającego jest monitorowanie wykorzystania 
środków przeznaczonych na realizację zamówienia i nie jest uprawniony do obciążenia tych 
obowiązkiem Wykonawców.   

Odpowiedź 9 Zgodnie z zapisami §8 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza stosowanie zestawień 
ilościowo – wartościowych nadanych przesyłek pocztowych, których wzór został określony w 
załączniku nr 2 do wzoru umowy lub zastosowanie kopii strony pocztowej książki nadawczej.  §8 
umowy w brzmieniu:  



„1.  Przy nadawaniu przesyłek określonych w §3 ust. 1 Nadawca będzie do każdej partii nadawanych 
przesyłek, przekazywał Placówce pocztowej: 

1)  Zestawienie ilościowo-wartościowe nadanych przesyłek w dwóch egzemplarzach, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2. Zestawienie to wypełniane jest w zakresie ogólnych sum ilości i wartości 
nadawanych przesyłek w obszarze krajowym i zagranicznym oraz opatrywane podpisem 
pracownika Nadawcy, lub 

2) Zestawienie ilościowo-wartościowe nadanych przesyłek w dwóch egzemplarzach stosowane 
przez Wykonawcę, a zaakceptowane przez Zamawiającego przy czym zestawienie to musi być 
zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe. Zestawienie to 
wypełniane jest w zakresie ogólnych sum ilości i wartości nadawanych przesyłek w obszarze 
krajowym i zagranicznym oraz opatrywane podpisem pracownika Nadawcy, lub 

3) Kopię strony Pocztowej książki nadawczej.” 
 
W §8 ust.6 umowy Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług w zakresie ich 

przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który automatycznie dopuszcza 
możliwość korzystania z internetowej aplikacji elektronicznej. Decyzja w tym zakresie należy do 
Zamawiający. Zamawiający poinformuje o gotowości świadczenia usług w ten sposób. 

 
 

Pytanie10 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy § 5 Wykonawca wnosi o wskazanie jaka jest 
gwarantowana minimalna ilość usług które zleci Zamawiający. Aktualny zapis narusza zasady 
postepowania zawarte w art.7 ust.1PZP 
Odpowiedź10 Zamawiający utrzymuje zapisy umowy §5 umowy. 
 
 
Pytanie 11 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy  § 9  
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu ,iż w stosunku do przesyłek nadawanych wg rodz. IV SIWZ 
ust.1 pkt 1.3 c), d) ,e) Zamawiający będzie stosował druki potwierdzenia odbioru własnego 
nakładu , zgodne z PN- T – 85005 z grudnia 2000. 
Odpowiedź 11 Zamawiający będzie stosował druki potwierdzenia własnego nakładu zgodne z PN- T 
– 85005 z grudnia 2000. 
  
 
Pytanie 12 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy §11 ust.5  
Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu o termin płatności faktury wg. Kryteriów z rozdziału X 
IV SIWZ. 
Odpowiedź 12 Zapis dot. terminu płatności faktury zamieszczone są w §12 ust.1 umowy. 
 
 
Pytanie 13 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy § 11 
Wykonawca wnosi o bezwzględne dodanie zapisu na koniec ust.5 
1)) za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia 
usług do czasu uregulowania należności. Odsetki ustawowe za nieopłacone w terminach 
faktury płacone będą przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej, 
2) w przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 dni 
od wskazanego w ust.5 terminu zapłaty usługa począwszy od następnego okresu 
rozliczeniowego będzie realizowana z zastosowaniem formy płatności z góry na ogólnie 
obowiązujących zasadach. Ponowne zastosowanie formy opłaty z dołu  nastąpić może 
począwszy od następnego okresu rozliczeniowego, po uregulowaniu zaległych należności 
wraz z odsetkami , 
3) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do 
zaliczenia otrzymanych płatności na poczet zaległych należności w tym odsetek bez względu 
na tytuł podanej płatności 
Odpowiedź 13   Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. 
 
 
Pytanie 14. Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy §14 ust.1 pkt 4 
Wykonawca wnosi o bezwzględnie określenie wysokości przewidzianej w ust.1 pkt 4 kary 
mając na uwadze zapis rozdz. IV ust.4 SIWZ , w świetle którego Wykonawca nie ma możliwości 



rzetelnego sporządzenia kalkulacji dla Zamawiającego uwzględniającej wliczenie do kalkulacji 
również ewentualnych kar umownych wypłacanych Zamawiającemu. 
Odpowiedź 14 Zamawiający utrzymuje zapis §14 ust.1 pkt 4. 
 
 
Pytanie 15 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy §14 ust.1 pkt 5) 6) 
Wykonawca wnosi o  zastosowanie określenia Strona mając na uwadze , iż odstąpienie od 
umowy może nastąpić z przyczyn leżących jak i nie leżących ze Stron. Ponadto zapis pkt 6 
powiela zapis pkt 3 z§14. 
Odpowiedź 15 Zamawiający utrzymuje zapisy §14 ust.1 pkt 5) , 6). 
 
Pytanie 16 Dot. Załącznika nr 5 do umowy §14 ust.3 
Wykonawca wnosi o bezwzględne zastosowanie określenia „ Strony” zamiast Nadawcy i 
Operator pocztowy.  
Odpowiedź 16 Zamawiający utrzymuje zapis § 14 ust.3. 
 


