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Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Katy 
Wrocławskie w roku 2015 

 

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.  Czy Zamawiający, mimo istotnego charakteru nadawanych przesyłek, dopuszcza 
wielokrotność nadań, tj. przyjmowanie przez Wykonawcę przesyłek, a następnie nadawanie ich  
u operatora wyznaczonego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, przez co na dowodzie 
nadania będzie inny podmiot niż Zamawiający? Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że w takim 
przypadku Zamawiający nie będzie stroną w postępowaniu reklamacyjnym ze względu na to,  
że de facto nadawcą takiej przesyłki będzie wybrany Wykonawca a nie Zamawiający.  
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na taki stan rzeczy, to Wykonawca sugeruje zamieszczenie  
w SIWZ informacji: „Urząd Gminy Kąty Wrocławskie będzie wysyłać korespondencję tylko i wyłącznie 
we własnym imieniu. W każdej sytuacji Urząd Gminy Kąty Wrocławskie musi figurować jako Nadawca 
przesyłki”. Wymóg taki zawarł w SIWZ Urząd Skarbowy w Legnicy prowadzący postępowanie  
na świadczenie usług pocztowych na rzecz Dolnośląskiej Izby Skarbowej.  
Odpowiedź 1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wielokrotności nadań, co wyłączałoby go  
z postępowania reklamacyjnego. Zamawiający przychyla się do zmian zaproponowanych przez 
Wykonawcę poprzez umieszczenie w SIWZ informacji: „Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
będzie wysyłać korespondencję tylko i wyłącznie we własnym imieniu. W każdej sytuacji Urząd 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie musi figurować jako nadawca przesyłek”. Zamawiający 
dokonuje modyfikacji SIWZ w postulowanym zakresie. Ponadto dopuszcza się umieszczanie 
jako adresata przesyłki „Gmina Kąty Wrocławskie” oraz „Burmistrz Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie”.  

Pytanie 2. Wykonawca informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie zmiana do obecnego 
artykułu 13 Światowej Konwencji Pocztowej, która polega na rezygnacji krajów członkowskich 
Światowego Związku Pocztowego ze świadczenia fakultatywnej usługi polecenia dla przesyłek 
ekonomicznych. Tym samym w obrocie międzynarodowym zostanie zlikwidowana kategoria 
ekonomiczne przesyłki listowe polecone oraz ekonomiczne przesyłki listowe z zadeklarowaną 
wartością. Usługi przesyłek poleconych i przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością  
będą świadczone tylko jako usługi priorytetowe. W związku z tym Wykonawca wnosi o wykreślenie  
z przedmiotu Zamówienia oraz formularza cenowego poleconych zagranicznych ekonomicznych  
w tym z zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tj. pozycji: 12-15 oraz 22-25 z kolumny D.  
Odpowiedź 2 W związku z wprowadzoną zmianą obecnego artykułu 13 Światowej Konwencji 
Pocztowej Zamawiający przychyla się do sugestii Oferenta poprzez wykreślenie z Przedmiotu 
Zamówienia oraz Formularza Cenowego wzmianek dotyczących przesyłek „poleconych 
zagranicznych ekonomicznych w tym z zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tj. pozycji: 12-15  
oraz 22-25 z kolumny D.” Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postulowanym zakresie.  

Pytanie 3.  Czy Zamawiający ma świadomość, iż wskazane w rozdziale II.1.2.1 SIWZ oraz § 3 Wzoru 
umowy zapisy uniemożliwiają Wykonawcom poprawną wycenę oferty? Zamawiający jako przedmiot 
umowy definiuje również zwroty, które nie zostały ujęte w tabeli Formularz cenowy. Wykonawca wnosi  
o dodanie pozycji dotyczących zwrotów w podsumowaniu każdej z kategorii wagowych. 
poszczególnych rodzajów przesyłek, lub dopisanie w SIWZ i Wzorze umowy, że zwroty będą rozliczane 
zgodnie z aktualnymi cennikami Wykonawców.  



Odpowiedź 3 Zamawiający posiadał pierwotnie umowę na wykonywanie usług pocztowych, 
gdzie zwroty przesyłek były zwolnione z opłaty. Tym samym Zamawiający konstruując SIWZ  
oraz sporządzając wzór umowy pominął zapis dotyczący opłaty za przesyłki niedoręczone.  
W obecnej sytuacji, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający przychyla się 
do sugestii Wykonawcy dotyczącej umieszczenia wzmianki w brzmieniu zaproponowanym przez 
Oferenta tj. „zwroty będą rozliczane zgodnie z aktualnymi cennikami Wykonawców” przy czym 
za określenie „aktualnym cennikiem” rozumie się ten, który zostanie załączony do Formularza 
cenowego.  
 
Pytanie  4. Czy Zamawiający ma świadomość, iż wskazane poniżej zapisy Specyfikacji uniemożliwiają 
Wykonawcom poprawną wycenę oferty? Wykonawca zwraca uwagę, iż w specyfikacji powinny zostać 
usunięte zapisy dotyczące usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z SIWZ lub dodane  
do Rozdziału II.1.1 SIWZ do kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 60.00.00 0-8 - usługi 
transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), a do tabeli Formularz cenowy jako jeden  
z przedmiotów zamówienia odbiór poczty z siedziby Zamawiającego.  
Uzasadnienie: 
Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż usługa polegająca na odbiorze przesyłek pocztowych 
(korespondencji) nie jest usługą pocztową, ani też jej częścią zgodnie z treścią art. 2.1 ustawy Prawo 
pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r (Art 2. 1. Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie 
krajowym lub zagranicznym, zarobkowe: 
1) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych 

oraz druków bezadresowych; 
2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie 

z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1; 
3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli  

na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one 
fizyczną formę przesyłki listowej), 

4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między 
podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów, 

5) realizowanie przekazów pocztowych". 
Usługa polegająca na odbiorze przesyłek stanowi usługę transportową kod CPV- 60.00.00.0-8 
Odpowiedź 4 Zamawiający oświadcza, iż kod CPV- 60.00.00.0-8 w SIWZ został omyłkowo 
pominięty podczas konstruowania SIWZ. Intencją Zamawiającego jest także realizowanie usług 
polegających na odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego co zostało zawarte w SIWZ  
oraz we wzorze umowy. [Dotychczasowa współpraca z operatorem pocztowym była wyłączona 
od pobierania opłat za tego rodzaju usługę toteż Zamawiający stanął na stanowisku, że usługa 
polegająca na odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego została wliczona w cenę realizacji 
usług pocztowych] 

Pytanie  5. Zamawiający w rozdziale II.1.3.2 SIWZ oraz §6 ust. 2 Wzoru umowy wymaga, aby przesyłki 
były w pierwszej kolejności odbierane z jednostek Wykonawcy, a dopiero w drugiej kolejności 
doręczane do adresatów. Zdaniem wykonawcy jest to zaprzeczeniem usługi pocztowej, którą w myśl 
Ustawy prawo pocztowe stanowi: realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie  
oraz doręczanie przesyłek pocztowych. Takie zapisy SIWZ są zanegowaniem tejże definicji, ponieważ 
w teorii w ogóle nie wymagałyby posiadania służb doręczających, a wyłącznie placówki wydające 
przesyłki Wykonawca uważa za wskazane zmianę powyższego zapisu na: „Nadawane przez Nadawcę 
przesyłki określone w § 3 ust. 1 będą dostarczane adresatom przez pracowników Operatora 
pocztowego, a w przypadku niemożliwości doręczenia odbierane przez adresatów we właściwie 
oznaczonych Placówkach pocztowych zlokalizowanych w każdej gminie w kraju." 
Odpowiedź 5 Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zmiany zaproponowanej przez 
Wykonawcę poprzez zmiany w SIWZ oraz wzorze umowy na „Nadawane przez Nadawcę 
przesyłki określone w § 3 ust. 1 będą dostarczane adresatom przez pracowników Operatora 
pocztowego, a w przypadku niemożliwości doręczenia odbierane przez adresatów we właściwie 
oznaczonych Placówkach pocztowych zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.". 

Pytanie 6. Co zdaniem Zamawiającego określa zwrot użyty w §5 ust. 2 Wzoru umowy „z przyczyn 
niezależnych od Operatora"? Wykonawcy trudno jest zaakceptować zapisy, które jednoznacznie  
nie definiują za jakie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, a za jakie nie.  
Odpowiedź 6 Zamawiający miał na myśli zewnętrzne przesłanki, niemożliwe do przewidzenia  
w czasie nadawania przesyłki,  na które Wykonawca  nie miał wpływu, a  które uniemożliwią 



realizację usługi. Jak zaznaczono w odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający w roku 2014 
podczas realizacji usług pocztowych został zwolniony z opłat za zwroty. W nawiązaniu  
do pytania 3 oraz udzielonej odpowiedzi, Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy w sposób 
określony w odpowiedzi nr 3 co niesie za sobą zmianę brzmienia § 5 ust 2. 

Pytanie 7.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie wzoru znaku opłaty pocztowej z wybranym 
Wykonawcą i w związku z tym zmianę zapisów w §7 ust. 1.2) na „w miejscu przeznaczonym na znak 
opłaty pocztowej nadruk lub odcisk pieczęci zgodnej ze wzorem ustalonym z Wykonawcą"?  
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, to należałoby wykreślić §7 ust. 2.  
Odpowiedź 7 Zamawiający nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 

Pytanie 8. Dlaczego Zamawiający nie zamierza stosować zapisów Ustawy prawo pocztowe w zakresie 
reklamowania przesyłek? W/w Ustawa precyzyjnie reguluje procedury reklamacyjne i zdaniem 
Wykonawcy nie ma konieczności nie stosowania Ustawy, skoro zamówienie dotyczy usług pocztowych. 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w § 10 ust. 7 na zgodne z Ustawą prawo pocztowe. 
Odpowiedź 8 Zamawiający, kierując się zabezpieczeniem interesu publicznego, z racji wielkiej 
ilości odbieranych oraz wysyłanych przesyłek pocztowych, zamieścił we wzorze umowy w § 10 
ust. 7 taki zapis aby jak najpełniej chronić interes publiczny. Ww. postanowienia ustawy prawo 
pocztowe skierowane są do operatorów pocztowych, a nie do Zamawiającego i stanowią terminy 
minimalne. Tym samym, na zasadzie swobody obowiązywania umów, nie widzi przeciwwskazań, 
aby rozszerzyć ochronę interesu publicznego poprzez sprecyzowanie zasad postępowania 
reklamacyjnego oraz wydłużenia terminu reklamacji z 7 do 14 dni.  

Pytanie 9. Wykonawca proponuje, żeby w celu ograniczenia pracochłonności opracowywania przesyłek 
rozliczenie zwróconych w danym miesiącu przesyłek poleconych odbywało się bez zwrotu przez 
Wykonawcę dla Zamawiającego opłaty za niewykonaną usługę „potwierdzenie odbioru przesyłki 
rejestrowanej", z jednoczesnym odstąpieniem przez Wykonawcę od pobierania opłaty za zwrot 
przesyłki poleconej w obrocie krajowym ekonomicznej. 
Odpowiedź 9 Zamawiający nie dopuszcza zmian zaproponowanych przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 10 Zamawiający nie umieścił we Wzorze umowy informacji o ustawowych odsetkach  
za nieterminowe regulowanie płatności i w związku z tym Wykonawca uważa za wskazane umieścić  
w §12 ust. 4 o brzmieniu: Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki 
ustawowe. Odsetki ustawowe za nie zapłacone w terminach faktury VAT płacone będą przez Nadawcę 
na podstawie noty odsetkowej.  
Odpowiedź 10 Zamawiający zrezygnował z takiego zapisu z powodu odesłania, zamieszczonego 
w § 16 ust 2 wzoru umowy, do przepisów Kodeksu cywilnego 
 
Pytanie 11 Odnośnie zapisu z §11 ust. 6 - co w sytuacji gdy okaże się że faktura pierwotna została 
wystawiona błędnie a minie miesiąc? Czy zdaniem Zamawiającego Wykonawca nie będzie wówczas 
mieć wówczas prawa do korekty? Zdaniem Wykonawcy nie jest to zgodne z przepisami prawa  
i należałoby ten zapis zmienić. 
Odpowiedź 11 Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postulowanym zakresie poprzez 
dopuszczenie wprowadzenia korekty faktury w każdym czasie 
 
Pytanie 12 Zdaniem Wykonawcy kary umowne, które Zamawiający zawarł w §14 Wzoru umowy są 
rażąco wysokie „Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych do czynności podejmowanych 
przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku umów regulacja art. 139 ust 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych również przesądza o stosowaniu przepisów Kc do umów, o ile nie istnieją 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający obowiązany jest więc nie tylko  
do respektowania przepisów ustawy Pzp przy kształtowaniu specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zawierających postanowienia w zakresie przyszłej umowy, ale także regulacji Kodeksu 
cywilnego. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający ukształtował umowę w sprzeczności  
z przepisami Kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym kar umownych. Przewidziane w § 14 Wzoru 
umowy kary umowne są rażąco wysokie; nadto też zostały one zapewnione wyłącznie na rzecz 
Zamawiającego, a nie Wykonawcy, co czyni umowę asymetryczną. Jak wskazuje orzecznictwo 
Krajowej Izby odwoławczej „Postanowienia wzoru umowy kształtowane na zasadzie swobodnego 
uznania zamawiającego na podstawie art. 36 ust 1 pkt 16 Pzp, będą w tym zakresie podlegać m.in.  
pod względem ich zgodności czy to z przepisami regulującymi stosunku umowne danego  



typu o charakterze iuris cogentis, jak i ocenie ich zgodności z klauzulami i zasadami ogólnymi Kc,  
w szczególności wynikającymi z art 5, art. 58 i art. 3531 Kc." (za wyrokiem KIO z dnia 04.10.2010 r, 
sygn akt: KIO 2036/10) We wskazanym przypadku Zamawiający przyjął konstrukcję kary umownej, 
która godzi w naturę stosunku prawnego oraz zasady współżycia społecznego. Konstrukcja przyjęta 
przez Zamawiającego nie odpowiada bowiem zasadniczemu celowi, w jakim ustala się w umowie 
odszkodowanie w postaci kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 Kc kara umowna jest co do zasady 
sumą pieniężną, która służy naprawieniu szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania niepieniężnego Ze względu na odszkodowawczy charakter kara umowna powinna być 
ustalona w sposób sprawiedliwy tj. gwarantując z jednej strony odpowiedni poziom rekompensaty,  
z drugiej zaś nie powodując pokrzywdzenia dłużnika. Taki postulat potwierdza przepis art. 484 § 2 który 
przewiduje roszczenie o zmniejszeniu kary umownej, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części 
wykonanie lub kara umowna jest rażąco wygórowana. Zastosowanie kary umownej, w postaci 
przewidzianej przez Zamawiającego (to jest wobec jej wygórowanej wysokości) godzi zarówno w naturę 
stosunku prawnego jaki połączyć ma strony, jak i w zasady współżycia społecznego. Zdaniem 
Wykonawcy kary umowne zastrzeżone w taki sposób prowadzą do uzyskania nadmiernie wysokiego 
odszkodowania przez Zamawiającego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku o sygnaturze I CR 229 80 
„O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama 
przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede 
wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem 
świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości 
wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać  
za rażąco wygórowaną w rozumieniu art 484 § 2 kc." W powyższych okolicznościach faktycznych 
należy uznać, że zamawiający ustalając sposób naliczania kar umownych pominął naturę stosunku 
prawnego, jaka łączyć ma strony oraz zignorował zasady współżycia społecznego zakładając 
równoprawność stron zawieranej umowy, czy naruszył dyspozycję art. 353 § Kc Ponadto kara umowna 
może być uznana za rażąco wygórowaną zgodnie z art. 484 § 2 Kc 
Z związku z powyższym Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 
3), 4), 5) oraz 6) Wzoru umowy z 20 % do 10%, a także wykreślenie pkt. 7). 
Odpowiedź 12 Zamawiający, kierując się zabezpieczeniem interesu publicznego, w tym 
przypadku zastosował najwyższe z możliwych do przewidzenia przez ustawę prawo pocztowe 
kar umownych. Intencją Zamawiającego nie jest nadmierne karanie potencjalnego Wykonawcy. 
Wprowadzone zapisy dotyczące kar umownych mają, nie tylko charakter represyjny, lecz także 
charakter prewencyjny. Zamawiający, jako jednostka administracji publicznej, jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów bezwzględnie Zamawiającego obowiązujących. W związku z tym 
jest zobowiązany do zastosowania takich postanowień umownych, które najpełniej zabezpieczą 
interes publiczny.  
 
Pytanie 13 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu w § 14 ust. 2 na zgodny z Ustawą prawo zamówień 
publicznych, tj.: W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
Odpowiedź 13 Zamawiający wskazuje, że regulacje wynikające z art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących i nie wymagają 
wskazania w umowie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego - zamawiający może odstąpić 
od umowy również w okolicznościach przewidzianych przepisami k.c., w tym także w przypadku, 
gdy dojdzie do wystąpienia przesłanek odstąpienia przewidzianych w postanowieniach samej 
umowy 
 
Pytanie 14 Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu w § 14 ust. 5 jako niezgodnego z powszechnie 
obowiązującym w Polsce prawem. 
Odpowiedź 14 Zamawiający, kierując się zabezpieczeniem interesu publicznego, działając  
na podstawie zasady swobody obowiązywania umów, nie zgadza się na wykreślenie § 14 ust 5. 
Cytowane postanowienie umowy stanowi wyrażenie zgody na potrącenie wierzytelności  
bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy. 
 
Pytanie 15 Czy w stosunku do przesyłek, dla których Zamawiający przewiduje konieczność nadawania 
w sposób określony w art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 165 § 2 KPC, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej 
oraz innych aktów prawnych odnoszących się do nadania przesyłek ze skutkiem zachowania terminu 
lub wniesienia pisma do sądu/organu administracji publicznej, to czy dopuszcza możliwość wyłączenia 



takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia i niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego? 
Ze względu na swoją specyfikę, a więc konieczność posługiwania się w tym zakresie operatorem 
wyznaczonym, uzasadnione jest wyłączenie powyższych przesyłek i wszczęcie w tym zakresie 
osobnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego wyłącznie tego 
rodzaju przesyłki. Wykonawca informuje, że wyłączenie tych przesyłek wpłynie na cenę oferty 
Wykonawcy, a także innych Wykonawców przystępujących do postępowania i w istotny sposób wpłynie 
na zwiększenie konkurencyjności postępowania. Brak konieczności uwzględniania w kosztach 
nadawania ww. przesyłek pozwoli Wykonawcy na zaproponowanie najbardziej optymalnych  
dla Zamawiającego warunków cenowych. Co więcej, również konkurenci Wykonawcy, przede 
wszystkim operator wyznaczony - Poczta Polska S.A., wiedząc o zwiększeniu konkurencji,  
będą zmuszeni do obniżenia proponowanych cen ofertowych. 
Odpowiedź 15 Zamawiający jest zobowiązany do stosowania się norm prawnych bezwzględnie 
go obowiązujących. W tym przypadku należy wskazać na postanowienia ustawy prawo 
zamówień publicznych, która uniemożliwia taki podział zamówienia jaki zaproponował 
Wykonawca. W przypadku wyłączenia w/w przesyłek z przedmiotu zamówienia doszłoby do 
podziału zamówienia na części - zakazanego art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Propozycja Wykonawcy stoi w opozycji do norm zakazujących dzielenie zamówienia przez 
Zamawiającego w myśl ustawy prawo zamówień publicznych. W obecnym stanie prawnym  
nie istnieją przesłanki pozwalające na wyodrębnienie z zamówienia przesyłek, o których mowa  
w pytaniu 15. 
 
Pytanie 16 Czy Zamawiający, w przypadku braku wyłączenia przesyłek wymagających pośrednictwa 
operatora wyznaczonego, może wskazać szacunkowe wolumeny wszystkich przesyłek, które mają być 
nadawane w ten sposób? 
Brak wskazania szacunkowego wolumenu przesyłek wymagających nadania za pośrednictwem 
operatora wyznaczonego może zostać odczytane jako przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP), a także opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który 
utrudnia uczciwą konkurencję oraz w sposób naruszający zasadę opisywania przedmiotu zamówienia  
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,  
z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Wskazane informacje są Wykonawcy potrzebne między innymi w celu skalkulowania wartości własnej 
oferty, jak również umożliwienia efektywnego i szybkiego świadczenia usługi na etapie jej realizacji. 
Przesyłki, co do których zachodzi konieczność nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego  
(o czym mowa m.in. w art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 KPC 
itd.) nie stanowią żadnego problemu w kwestii kalkulacji cenowej w przypadku tylko jednego 
wykonawcy: Poczty Polskiej S.A. jako operatora wyznaczonego. Jest to zagadnienie problematyczne 
przede wszystkim ze względu na brak możliwości pokonania omawianych przeszkód przez innych 
wykonawców. Nie są oni bowiem w stanie w żaden sposób (czy to zwiększenie swojego potencjału, 
wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, ulepszenie metod prowadzenia działalności, 
zwiększenia nakładów finansowych itd.) przeciwstawić się wymogom wprowadzonym przez przepisy 
obowiązującego prawa (art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 KPC) 
i to bez względu na poziom jakości świadczonych usług. 
Wynika stąd, iż operator wyznaczony ma zadanie znacznie ułatwione w stosunku do swoich 
konkurentów w postępowaniach przetargowych - nie musi w ogóle zastanawiać się nad kalkulacją ceny 
przesyłek wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Spełnienie określonych wymogów jest w jego 
przypadku gwarantowane przez przepisy obowiązującego prawa. W odwrotnej sytuacji są pozostali 
uczestnicy postępowania przetargowego, którzy muszą uwzględnić dodatkowe koszty nadawania 
określonych przesyłek objętych przedmiotem zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego. 
Wyłączenie możliwości takiej kalkulacji albo zmusza operatorów pocztowych niebędących operatorem 
wyznaczonym do przyjęcia szacunkowych ilości takich przesyłek (z czym oczywiście może wiązać się 
błąd i straty dla wykonawcy), albo wymaga uwzględnienia kosztów pośrednictwa operatora 
wyznaczonego w stosunku do wszystkich przesyłek objętych przedmiotem zamówienia (z czym z kolei 
wiąże się wyższa wartość oferty wykonawcy, a tym samym jej mniejsza konkurencyjność). 
Jednocześnie doświadczenie Wykonawcy w świadczeniu usług pocztowych na rzecz różnego rodzaju 
instytucji zwraca uwagę, że pośrednictwa operatora wyznaczonego wymaga tylko bardzo wąska grupa 
przesyłek, tj. takie przesyłki, które zawierają pisma do sądów i organów administracji, a które  
dla wywołania określonych w przepisach skutków prawnych - tj. zachowaniem terminu lub wniesieniem 
pisma do sądu - w sytuacji składania ich w ostatni dzień tego terminu poprzez wysłanie pocztą, 



wymagają nadania w placówce operatora wyznaczonego, tj. Poczty Polskiej S.A (art. 57 § 5 pkt 2 KPA, 
art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 KPC). W praktyce nie są to więc wszystkie pisma 
kierowane do tych organów, a z reguły są to np. odwołania od decyzji oraz apelacje w postępowaniach 
sądowych, dla których przez przepisy prawne przewidziane są ściśle określone terminy na złożenie. 
W świetle powyższego Wykonawca przypomina, że pisma, które nadaje Zamawiający w prowadzonych 
przez siebie postępowaniach (zawierające decyzje, wezwania itp.) nie wymagają pośrednictwa 
operatora wyznaczonego. Tryby doręczania przesyłek w postępowaniach sądowych i administracyjnych 
są określone w aktach prawnych regulujących dane postępowanie. 
Art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego 
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez 
swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 
Wykonawca, mając na względzie własne doświadczenie w realizowaniu usług pocztowych oraz wiedzę 
odnośnie zapotrzebowania innych zamawiających, wskazuje, że szacunkowy wolumen przesyłek 
nadawanych w trybach art. 57 KPA, art. 12 Ordynacji Podatkowej, oraz art. 165 KPC jest bardzo niski  
i oscyluje w przedziale kilku procent w stosunku do całości przedmiotu zamówienia, i w zdecydowanej 
większości wypadków nie przekracza 5 % ogółu przesyłek będących przedmiotem zamówienia. 
Dodatkowo Wykonawca jest świadom, iż specyfika działalności Zamawiającego, a konkretniej rodzaj 
korespondencji który przeważa wśród wysyłanej przez niego w żaden sposób nie wpasowuje się  
w konieczność zapewnienia skutku zachowania terminu wniesienia pisma/wniesienia pisma do sądu. 
Oczywistym jest bowiem, że wskazana korespondencja Zamawiającego (w zdecydowanie znacznej 
części) nijak się ma do jakichkolwiek postępowań, do których stosuje się przepisy KPA, Ordynacji 
podatkowej, KPC, PPSA. Wymagane ewentualnie przez Zamawiającego skutki (art. 57 § 5 pkt 2 KPA, 
art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 KPC) są więc w tym przypadku zupełnie 
bezpodstawne i sprzeczne ze specyfiką przedmiotu zamówienia. 
W związku z powyższym oszacowanie przez Zamawiającego ilości wskazanych przesyłek jest 
niezbędne do skalkulowania ceny oferty. Jednocześnie Wykonawca zwraca się o ocenę rzeczywistego 
zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przesyłek wymagających pośrednictwa operatora 
wyznaczonego z uwzględnieniem powyżej podniesionych argumentów. 
Odpowiedź 16 W świetle obecnie obowiązującego prawa, co zaznaczono w odpowiedzi  
na pytanie nr 15, Zamawiający nie ma możliwości dzielenia zamówienia publicznego ze względu 
na charakter uprawnień Wykonawców. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego regulują to  
i w jaki sposób funkcjonują operatorzy pocztowi na polskim rynku, co zostało przyznane  
przez Wykonawcę w pytaniu. Zamawiający także jest zobowiązany działać na zasadzie norm 
prawnych, które ustanowił racjonalny ustawodawca. Zamawiający stoi na stanowisku,  
iż ustawodawca kierował się racjonalnymi przesłankami o obiektywnym charakterze poprzez 
zróżnicowanie pozycji operatorów pocztowych działających na polskim rynku.  
Wobec powyższego należy odmówić zasadności twierdzeniom, że to Zamawiający narusza 
zasady uczciwej konkurencji. W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa nie istnieją 
podstawy prawne do dzielenia zamówienia, w tym przypadku przesyłek pocztowych, ze względu 
ich charakteru na  udział procentowy w całości zamówienia. Należy także nadmienić,  
iż ani Zamawiający, ani obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają możliwości wejścia  
w konsorcjum z operatorem wyznaczonym w celu realizacji przedmiotu umowy 
 
Pytanie 17 Zamawiający wymaga do wykonawców uzupełnienia w cenniku ofertowym proponowanych 
cen jednostkowych za poszczególne usługi wyrażonych jedynie w wartości brutto, nie wyodrębniając 
osobnych kolumn na uzupełnienie cen za poszczególne przesyłki wyrażonych w wartości netto  
oraz naliczonego podatku VAT. Wykonawca zwraca uwagę, iż taka sytuacja nie jest korzystna  
z perspektywy interesów Zamawiającego. 
Brak rozbicia cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia na cenę netto, naliczony 
podatek od towarów i usług (VAT) oraz wynikową cenę brutto pozbawia Zamawiającego możliwości 
porównania proponowanych cen ofertowych do cen, które powinny obowiązywać w przypadku  
np. obniżenia stawki podatku VAT. Wskazać bowiem należy, iż obecna (23%-owa) stawka podatku VAT 
jest efektem ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju i relacji długu publicznego do produktu krajowego 
brutto (PKB), co wymusiło podjęcie czynności zaradczych i min. podwyższenie obowiązującej 
standardowej stawki VAT. Niewykluczone jest jednak, że zmiana powyższych okoliczności  
(np. korzystniejsza relacja długu publicznego do PKB) spowoduje również obniżenie stawek podatku  
od towarów i usług. Wówczas w interesie Zamawiającego będzie zapewnienie sobie większej 
przejrzystości w skalkulowaniu cen zaproponowanych przez wykonawcę z uwzględnieniem bieżącej 
(niższej) stawki VAT, a tym samym uiszczanie niższego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. 



Dodatkowo, taka zmiana ułatwi kalkulację samym wykonawcom, jak również wprowadzi większą 
klarowność i transparentność co do obliczania ceny, co pozwoli uniknąć błędów i omyłek 
rachunkowych. W ocenie Wykonawcy będzie to również element pełniejszej realizacji elementarnej  
dla Prawa zamówień publicznych zasady jawności postępowania (wyrażonej w art. 8 ustawy PZP). 
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosku  
w zakresie wprowadzenia w formularzu cenowym osobnych kolumn/rubryk, w celu umożliwienia 
wpisania cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia wyrażonych również w wartości 
netto oraz wskazania naliczonej stawki podatku VAT. 
Odpowiedź 17 W obecnej sytuacji makroekonomicznej, mając na uwadze to, że umowa jest 
zawierana na okres jednego roku, Zamawiający nie znajduje przesłanek  do przychylenia się  
ku wnioskowi Wykonawcę. Jak stanowi § 16 ust 5 wzoru umowy: „Wszelkie zmiany Umowy 
wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień umowy”. Niezależnie od tego czy w roku 2015 zmieni się stawka podatku VAT,  
ze względu na interes publiczny, koniecznym będzie dostosowanie cennika do przepisów 
podatkowych jakie będą obowiązywały w okresie trwania umowy pod rygorem odstąpienia  
od umowy z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu zawierania umowy. 
Zamawiający przy ocenie i porównaniu złożonych ofert musi mieć na uwadze ceny brutto,  
zaś za prawidłowość określenia stawki VAT z uwzględnieniem uwarunkowań przedmiotowych  
i podmiotowych odpowiada wykonawca 
 
Pytanie 18 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez 
Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem 
części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek 
pocztowych? 
Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego 
Zamawiającego oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ. 
Odpowiedź 18 Zamawiający nie dopuszcza możliwości, by na kopercie znajdowały się informacje 
o opłatach pobranych przez podwykonawców. Zamawiający dopuszcza tylko zawarcie takich 
informacji jakie są niezbędne do skutecznego dostarczenia przesyłki, tj. min. adres nadawcy, 
adres adresata, znak, że opłata została pobrana, a przesyłka nadana w danej placówce operatora 
pocztowego oraz wzmianki o tym czy i ile razy przesyłka była awizowana. 
 
Pytanie 19 Zamawiający wskazuje określając warunki płatności, iż termin płatności faktur wynosić 
będzie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury? Zmiana ułatwi Wykonawcy dokonywanie rozliczeń, pozostawiając Zamawiającemu 
odpowiedni czas na dokonanie płatności. 
Odpowiedź 19 Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
 
Pytanie 20 Zamawiający określa w § 14 pkt 1 3) Załącznika nr 6 do SIWZ - wzorze umowy karę 
umowną: 
„w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora pocztowego warunków 
umowy, Nadawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Operatora pocztowego.  
W powyższej sytuacji Operator pocztowy zapłaci Nadawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty 
całkowitego wynagrodzenia brutto, niezależnie od kar umownych z innych tytułów"  
Wykonawca wnosi o sprecyzowanie powyższego zapisu poprzez określenie co należy rozumieć pod 
pojęciem „nienależytego wykonywani umowy". W tej chwili zapis jest bardzo ogólny i stwarza pole  
do sporów interpretacyjnych. Wykonawca wnosi o wskazanie o jakie naruszenia chodzi, w jakiej 
częstotliwości mają występować itp. Jednocześnie Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu 
poprzez dodanie obowiązku wcześniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego  
do zaniechania naruszeń. Ewentualnie Wykonawca wnosi o usunięcie cytowanego zapisu 
Odpowiedź 20 Zamawiający, kierujący się interesem publicznym, użył takiego sformułowania  
ze względu na niedawne zmiany jakie nastąpiły w przepisach prawnych dotyczących operatorów 
pocztowych. Zamawiający, dla którego usługi pocztowe były świadczone dotychczas tylko przez 
operatora pocztowego wyznaczonego przez prawo, nie posiada skali porównawczej  
co, do jakości usług świadczonych przez innych operatorów pocztowych. Tym samym dopiero 
podczas realizacji umowy Zamawiający będzie w stanie stwierdzić czy zachodzą przesłanki 
zastosowania § 14 ust 1 pkt. 3. Zgodnie z zasadami współżycia społecznego Zamawiający 
najpierw wyczerpie polubowne możliwości załatwienia sporów zanim zdecyduje się zastosować 



§ 14 ust 1 pkt. 3. Przychylając się ku wnioskowi Wykonawcy Zamawiający uzależni możliwość 
zastosowanie § 14 ust 1 pkt. 3 od trzykrotnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania 
umowy.  
 
Pytanie 21 W nawiązaniu do treści pkt 3.2 (rozdział II SIWZ) Wykonawca kieruje pytanie,  
czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czynności określone w powołanym punkcie, wykonywane były  
w godzinach pomiędzy 13:00 a 16:00 ? 
Odpowiedź 21 Zamawiający, ze względu na swój charakter funkcjonowania jako podmiotu 
administracji publicznej, nie zgadza się na takie postanowienia. 
 
Pytanie 22 Czy Zamawiający będzie w stanie oznaczać przesyłki na stronie adresowej pod względem 
rodzaju przesyłek i dodatkowych usług takich jak: priorytet, zwrotne potwierdzenie odbioru, paczka, 
polecony? 
Odpowiedź 22 Nawiązując do odpowiedzi nr 18, Zamawiający dopuszcza  zawarcie takich 
informacji jakie są niezbędne do skutecznego dostarczenia przesyłki. Jeżeli będzie to wynikało  
z charakteru przesyłki to Zamawiający dopuszcza umieszczanie min. takich adnotacji  
na przesyłce 
 
Pytanie 23 Czy Zamawiający będzie w stanie oznaczać przesyłki rejestrowane poprzez naklejanie kodu 
kreskowego, którego wzór będzie dostarczony przez Wykonawcę? 
Odpowiedź 23 Zamawiający, kierując się interesem publicznym, nie dopuszcza możliwości 
pokrywania dodatkowych nakładów finansowych związanych z realizacją umowy. Tym samym 
Zamawiający nie zgadza się na takie postanowienia 
 
Pytanie 24 Czy Zamawiający dopuszcza skorzystanie z systemu elektronicznej ewidencji zleceń  
dla usług pocztowych realizowanych w ramach udzielonego zamówienia, który to system Wykonawca 
udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu? Powołany system jest oparty na web-serwis, do którego  
to login i hasło otrzyma Zamawiający. Na podstawie wygenerowanych w systemie zleceń będzie 
możliwe szczegółowe ewidencjonowanie usług zleconych Wykonawcy. Pozwoli to zastąpić załącznik  
nr 2 do umowy i skorzystać z wzorów systemowych. 
Odpowiedź 24 Zamawiający dopuszcza taką możliwość 
 
 


