
 

  Warszawa, 2020-12-30 
  
   
 
 
NFOŚiGW-52.32.2020.6 

Do Wykonawców 
   w przetargu nieograniczonym  
   WZ/40/2020 

 
 
 
 
Dotyczy: „ Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych” 
WZ/40/2020. 
 
Pytanie 1 

W części Il SIWZ S 5 ust. 1 Kary Umowne Zamawiający wskazał: 
W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący: 
W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % łącznej wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w S 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

Odpowiedź: 

Kara umowna, co do zasady stanowi ekwiwalent odszkodowania, a ponadto pełni rolę stabilizującą stosunek 
prawny oraz  gwarancyjną. Klauzula umowna, zobowiązująca jedną ze stron do zapłaty określonej kwoty, 
w przypadku zaistnienia określonych okoliczności zdejmuje z drugiej strony obowiązek udowodnienia 
rozmiarów faktycznej szkody. Stanowi to dodatkowy czynnik mobilizujący dłużnika do wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy, tym samym daje zamawiającemu większą pewność (gwarancję), że zobowiązanie 
zostanie wykonane prawidłowo. 

 

W ocenie Zamawiającego wysokość kar umownych jest skorelowana z ryzykiem  na jakie jest narażony 
Zamawiający w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. 

 

Zamawiający zapisy części II SIWZ § 5 ust. 1 pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie 2 

Wykonawca ze względu na jego funkcjonujące wewnętrzne uregulowania oraz konieczność posiadania 
formalnej podstawy do wypłaty kar umownych, zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów dotyczących kar 
umownych na następujący „Naliczone kary umowne będą wypłacane 

Zamawiającemu na wskazany przez niego nr rachunku na podstawie noty obciążeniowej”  

Odpowiedź: 

Zamawiający zapisy Cz II SIWZ IPU §5  Kary umowne pozostawia bez zmian.



 

Pytanie 3 

Uwzględniając obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego Wykonawca informuje, iż stoi  
w obliczu konieczności dostosowywania funkcjonowania sieci placówek pocztowych do szczególnej 
sytuacji. Wykonawca w ramach bieżącej działalności podejmuje wszelkie rozwiązania, w granicach 
obowiązującego prawa, mające zapewnić wypełnienie obowiązków nałożonych na operatora 
wyznaczonego. Niemniej jednak w przypadku niezależnych od Wykonawcy mogą wystąpić sytuacje 
skutkujące możliwością ograniczenia dostępności do niektórych placówek pocztowych. 

Czy w zaistniałej sytuacji, Zamawiający dopuści możliwość zmiany funkcjonowania placówki pocztowej,  
w której będą nadawane przesyłki, w przypadku konieczności dostosowania jej funkcjonalności do 
zmieniającej się dynamicznie sytuacji na terenie kraju? 

Odpowiedź: 

Zamawiający bierze pod uwagę zmieniającą się dynamicznie sytuację w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym. Zamawiający dopuści możliwość zmiany funkcjonowania placówki pocztowej,  
w której będą nadawane przesyłki, w przypadku konieczności dostosowania jej funkcjonalności do 
zmieniającej się sytuacji na terenie kraju. 

Pytanie 4 

W części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Formularz cenowy 

Formularz cenowy - poz. 12 i 13 - obie pozycje są takie same — Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakiej 
kategorii dotyczą. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę Formularza cenowego poz. 14, 15, 16, 17, 18, 19 poprzez 
wyodrębnienie przesyłek krajowych oraz poz. dot. paczek zagranicznych ,Wykonawca prosi podanie wag 
przesyłek oraz gabarytów i stref dla przesyłek zagranicznych. Podane wartości pozwolą precyzyjnie 
oszacować cenę jednostkową przesyłek  

Odpowiedź: 

a. Zamawiający wyjaśnia, iż pozycja nr 12 odnosi się do „paczek pocztowych ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru (ZPO) – paczki pocztowe rejestrowane  ekonomiczne przyjęte za 
pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za pokwitowaniem odbioru”, a pozycja nr 13 dotyczy paczek 
pocztowych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – paczki pocztowe rejestrowane  
priorytetowe przyjęte za pokwitowaniem przyjęcia i doręczane za pokwitowaniem odbioru. 

Nieścisłość wynika z omyłki pisarskiej. 

Zamawiający zapisy w Załączniku nr 1-Formularz Ofertowy pozycja 12 ulegnie zmianie. 

 

b.  Odnośnie poz. 14 i 15 Zamawiający informuje, że przewidziane ilości przesyłek ujęte w tych 
punktach dotyczyć będą ewentualnych usług realizowanych w ramach tzw. Strefy A (europejskiej). 
Jeżeli Zamawiający będzie przesyłał paczki poza ww. strefę, zastosowanie będzie miał cennik usług 
obowiązujący u Wykonawcy. 
Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie wskazać, który gabaryt przesyłek będzie 
realizowany. 

c. Odnośnie poz. 16,17,18,19 ujętych w Formularzu Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do Cz. I 
SIWZ IDW - Zamawiający przedstawił szczegółowo podział  przesyłek, a także wskazał ich liczbę, 
która została oszacowana na podstawie dotychczasowych statystyk w zakresie rodzaju 
przesyłanych przesyłek pocztowych. Z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji zwrotu 
niedostarczenia przesyłek w Formularzu ofertowym przewidziano pozycje „zwrot 



 

niedostarczonych przesyłek do nadawcy” ale nie jest możliwe wskazanie, który rodzaj przesyłek 
może zostać niedostarczony. 

 

Zamawiający zapisy w Załączniku nr 1 -Formularz Ofertowy pozostawia bez zmian. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen powszechnych usług pocztowych w sytuacji 
zatwierdzenia zmian przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez 
obowiązujące przepisy Prawa Pocztowego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wynikać będzie z rzeczywistej ilości przesyłek 
obsłużonych pomnożonej przez odpowiednie ceny jednostkowe brutto określone w formularzu ofertowym 
Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do IPU.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany cen jednostkowych w Formularzu Ofertowym. 

 

Pytanie 6 

W części Il SIWZ 4 ust, 4 Wynagrodzenie, zasady rozliczeń Zamawiający wskazał: 

Płatność za należyte wykonanie usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku „nr 
konta bankowego... w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

Wykonawca prosi o zmianę zapisu na następujący: 

Płatność za należyte wykonanie usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr 
konta bankowego... w terminie 21 dni od dnia wystawienia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zapisy  części Il SIWZ § 4 ust, 4 Wynagrodzenie, zasady rozliczeń pozostawia bez zmian 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące dostępności do placówek pocztowych jeśli będzie 
ona zgodna z przepisami powszechnymi Rozporządzenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego § 25 tj. „placówki pocztowe 
operatora wyznaczonego powinny być czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej  
5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być 
odpowiednio niższa." 

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada wiedzę, że placówki operatora wyznaczonego czynne są również w soboty.  



 

Zapis z IPU §  2 ust.16 o treści: 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia poprzez wykorzystanie placówek pocztowych, 
spełniających wymogi: 

1) Być czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 6 godzin oraz w sobotę lub 
jeśli w sobotę placówka będzie nieczynna to w jednym dniu roboczym placówka musi oferować 
możliwość odbioru korespondencji co najmniej do godziny 19.00, 

ma na celu zabezpieczenie dostępności usług w wyjątkowych okolicznościach i terminach w roku 
kalendarzowym, związane z realizacją zadań priorytetowych, istotnych dla działalności NFOŚiGW. 

Pytanie 8 

W związku z faktem, że przedmiotem zamówienia są przesyłki zagraniczne z potwierdzeniem odbioru 
Wykonawca informuję, że zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm.) dalej: „ustawa Prawo pocztowe”, do świadczenia usług pocztowych  
w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy tej ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią 
inaczej, Międzynarodowym przepisem regulującym świadczenie usług pocztowych w obrocie 
międzynarodowym jest między innymi Światowa Konwencja Pocztowa, uchwalana podczas Kongresu 
Światowego Związku Pocztowego, będącego jedną z wyspecjalizowanych agend ONZ, którego członkami 
są poszczególne państwa oraz operatorzy pocztowi świadczący usługi powszechne. Zgodnie ze Światową 
Konwencją Pocztową, kraje członkowskie mają możliwość wprowadzenia ograniczeń w zakresie 
świadczenia usług pocztowych w obrocie międzynarodowym. Stosownie do powyższego, podczas 
Kongresu Światowego Związku Pocztowego w Stambule w 2016 roku, poszczególne kraje wniosły 
zastrzeżenia do Protokołu Końcowego Światowej Konwencji Pocztowej, w tym między innymi Brazylia, 
Dania i Wielka Brytania oraz Irlandia Północna w zakresie nieprzyjmowania potwierdzenia odbioru do 
przesyłki rejestrowanej w związku z nieświadczeniem tej usługi przez te kraje także w obrocie krajowym. 
Z uwagi, iż zastrzeżenia te są wiążące dla wszystkich członków Światowego Związku Pocztowego, 
Wykonawca jest zobowiązana do odpowiedniego dostosowania zasad świadczenia usług pocztowych  
w obrocie międzynarodowym, co nastąpiło na podstawie przepisu art. 57 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, 
tj. po uprzednim przedłożeniu Prezesowi UKE projektu zmian do Cennika, do którego Prezes UKE nie zgłosił 
sprzeciwu. 

Czy Zamawiający akceptuje powyższe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje powyższe, jeśli jest to związane ze świadczeniem usług pocztowych w obrocie 
międzynarodowym, zgodnie z regulacjami Światowej Konwencji Pocztowej. 

 
 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

                                         Monika Gromiec 
 
 
 
 

 


