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Warszawa, dnia 23 czerwca 2015 r.  

Oznaczenie sprawy: ZP/3/GDB/2015  

 

 

Strona internetowa  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pocztowych przez okres 

12 miesięcy” 

 

 

 

Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – działając na podstawie: 

1) art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) (dalej: „Pzp”), przekazuje pytania i 

wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „siwz”), 

2) art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zawiadamia, iż dokonał zmiany treści siwz w zakresie opisanym 

poniżej.  

 

 

Pytanie 1:  

 

Wyjaśnienie:  

Odnosząc się do informacji o przesyłkach, o których mowa w pkt. 4.6 lit. a) siwz, 

Zamawiający wyjaśnia, że nie jest wymagane potwierdzenie nadania zgodne z mocą 

dokumentu urzędowego w trybie art. 17 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).  

 

Pytanie 2:  
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Wyjaśnienie:  

Zamawiający nie potwierdza by obowiązek opisany w pytaniu wynikał z postanowień 

siwz.  

 

Pytanie 3:  

  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający postanowieniami § 2 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 

do siwz, precyzyjnie określił minimalne wymogi względem placówek pocztowych 

wykonawcy, w tym w odniesieniu do ich dostępności dla adresatów przesyłek awizowanych 

w zakresie dostępności terytorialnej oraz dni i godzin otwarcia placówek. Wobec 

powyższego, Zamawiający nie dostrzega konieczności dokonywania zmian siwz w tym 

zakresie.  

 

Pytanie 4:  
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Wyjaśnienie:  

Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający postanowieniami pkt 4.9 

siwz zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę zamówienia w zakresie: a) 

przyjmowania przesyłek pocztowych, b) doręczania adresatom przesyłek pocztowych w 

odniesieniu do przesyłek pocztowych w obrocie krajowym. W ocenie Zamawiającego wyżej 

powołane zapisy siwz są jednoznaczne i klarowne. W związku z powyższym nie sposób z tych 

postanowień wywnioskować by, jak stwierdzono w pytaniu, całość zamówienia począwszy 

od przyjęcia poprzez przemieszczanie i doręczenie przesyłek na terenie kraju musiało być 

wykonywane przez jednego wykonawcę bez udziału podwykonawców. Po pierwsze bowiem, 

w pkt 4.9 siwz próżno by szukać obowiązku osobistego wykonania zamówienia w zakresie 

przemieszczania przesyłek. Po drugie, postanowienia pkt 11 siwz dopuszczają możliwość 

złożenia przez dwóch lub więcej wykonawców oferty wspólnej, wobec czego postanowienia 

pkt 4.9 siwz odnoszą się do zakresu zamówienia, który musi być wykonany osobiście przez 

wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 36a ust. 3 ustawy Pzp, tj. bez udziału podwykonawców, lecz 

nie regulują kwestii liczby wykonawców w przypadku oferty wspólnej.  

 

Pytanie 5:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Biorąc pod uwagę specyfikę usług pocztowych, a także ważąc ryzyko zwyżki stawek 

jednostkowych za poszczególne przesyłki Zamawiający, w sposób opisany poniżej, dokonał 

modyfikacji pkt 6.4 siwz oraz § 5 ust. 5 wzoru umowy. Modyfikacja siwz dopuszcza naliczenie 

przez wykonawcę opłat tytułu ewentualnych zwrotów do Zamawiającego niedostarczonych 

do adresatów przesyłek pocztowych zgodnie z regulaminem lub cennikiem wg stawek 

jednostkowych netto obowiązujących u wykonawcy w dniu zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem jednak, że w przypadku zwrotu krajowych przesyłek listowych wymienionych 

w Formularzu asortymentowo-cenowym opłata za zwrot przesyłki nie może być większa niż 

podana w Formularzu asortymentowo-cenowym opłata za tę przesyłkę i nie większa niż 

opłata za listową przesyłkę krajową poleconą ekonomiczną.  

 



Strona 4 z 10 

 

Pytanie 6:  

 

 [tu cytat § 2 ust. 1 i 2 wzoru umowy] 

 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 2 ust. 1 wzoru umowy. W 

odniesieniu do proponowanego w pytaniu sposobu przyjęcia przesyłek do obrotu 

pocztowego, Zamawiający w części zrealizował wniosek wykonawcy dopuszczając odbiór 

przesyłek od Zamawiającego w jego siedzibie a przyjęcie do obrotu pocztowego w placówce 

wykonawcy, pod warunkiem że owo przyjęcie do obrotu będzie odbywało się w dniu odbioru 

przesyłek od Zamawiającego. W tym celu Zamawiający, w sposób opisany poniżej, dokonał 

modyfikacji wzoru umowy wprowadzając ust. 2a w § 2 tegoż wzoru.  

 

Pytanie 7:  
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 [tu cytat § 3 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy] 

 

 

Wyjaśnienie:  

W ocenie Zamawiającego postanowienia § 3 wzoru umowy w sposób wystarczający 

określają obowiązki i czynności, które wykonuje Zamawiający, celem umożliwienia 

wykonawcy należytego realizowania umowy. Wobec powyższego Zamawiający nie dostrzega 

konieczności poszerzania postanowień § 3 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy w zakresie o jakim 

mowa w pytaniu, w tym poszerzaniu obowiązków Zamawiającego o wykonywanie innych 

oznaczeń na przesyłkach.  

 

Pytanie 8:  

 

 [tu cytat § 5 ust. 4 i 5 wzoru umowy] 

 

 

 

Wyjaśnienie:  

Kwestię związaną z kosztami ewentualnych zwrotów przesyłek do Zamawiającego, 

Zamawiający wyjaśnił odpowiadając na pytanie nr 5 i dokonał zmiany treści siwz w tym 

zakresie.  

Odnosząc się do kwestii kosztów z tytułu odbioru przesyłek przez wykonawcę z 

siedziby Zamawiającego, które zgodnie z § 5 ust. 4 wzoru umowy winny być wliczone na 

zasadzie ryczałtu w stawki jednostkowe podane w Formularzu asortymentowo-cenowym, 

należy zaznaczyć że wykonawca może owe koszty skalkulować precyzyjnie (co do grosza), 

bowiem bez przeszkód może obliczyć ile razy przez okres realizacji umowy wykonawca 

będzie odbierał z siedziby Zamawiającego przesyłki. W tym stanie rzeczy, Zamawiający 

uznaje wniosek o zmianę § 5 ust. 4 wzoru umowy za bezprzedmiotowy.  
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Pytanie 9:  

 

 [tu cytat § 6 ust. 4, ust. 6, ust. 7 wzoru umowy] 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający w części zrealizował wniosek wykonawcy i w tym celu, w sposób opisany 

poniżej, dokonał modyfikacji § 6 ust. 4 wzoru umowy.  

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia § 6 ust. 6 i 7 wzoru umowy. Na 

marginesie wskazać należy, iż postanowienia wzoru umowy w zakresie terminu płatności, 

zdarzenia od którego termin ów rozpoczyna bieg oraz zdefiniowania jaki dzień przyjmuje się 

za dzień zapłaty pozwalają wykonawcy otrzymać zapłatę w krótszym terminie aniżeli 

proponowane 21 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że wykonawca dołoży 

starań by faktura została u Zamawiającego złożona jak najszybciej po jej wystawieniu. 

Zamawiający nie zamierza brać odpowiedzialności za upływ czasu od momentu wystawienia 

faktury do momentu jej dotarcia do Zamawiającego, zważywszy, że wykonawcą w 

przedmiotowym postępowaniu jest operator pocztowy od sprawności działania, którego 

zależało będzie kiedy otrzyma on zapłatę.  

 

Pytanie 10:  

 

 [tu cytat § 8 ust. 2 wzoru umowy] 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 2 wzoru umowy.  

 

Pytanie 11:  
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 [tu cytat § 8 ust. 5 wzoru umowy] 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający ważąc ryzyka, skalę zamówienia, sposób jego realizacji, warunki i 

terminy płatności, a także mając na względzie konkurencyjność przetargu dokonał 

modyfikacji wzoru umowy, w sposób opisany poniżej, obniżając wysokość kary umownej 

określonej w § 8 ust. 5 wzoru umowy do 10% wartości netto umowy.  

 

Pytanie 12:  

 

 

Wyjaśnienie:  

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Zamawiający postanowieniami pkt 4.9 siwz 

określił zakres zamówienia, który wykonawca winien osobiście wykonać. Szerzej w tej kwestii 

Zamawiający wypowiedział się udzielając odpowiedzi na pytanie nr 4. Po drugie podkreślić 

wypada, iż poruszana w pytaniu kwestia jaki podmiot będzie widniał na dowodzie nadania 

przesyłki w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców nie została 

uregulowana w siwz, wobec czego nie stanowi istotnego elementu zamówienia. Ma to 

znaczenie w szczególności w kontekście określonych w siwz wymogów dotyczących 

osobistego świadczenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w przepisie art. 36a 

ust. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym, sytuacja opisana w pytaniu jest dopuszczalna.  

 

Pytanie 13:  
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Wyjaśnienie:  

Zamawiający ma świadomość, że każdy z potencjalnych wykonawców stosuje 

specyficzne dla siebie cenniki, strefy, kategorie wagowe przesyłek itd. Tym niemniej, 

Zamawiający nie ma zamiaru ani nie powinien kształtować realizacji zamówienia w sposób 

właściwy dla jednego z potencjalnych wykonawców. Ponadto należy zaznaczyć, iż w ocenie 

Zamawiającego nie ma przeszkód by każdy z potencjalnych wykonawców skalkulował w 

ofercie ceny wg podziału określonego przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo-

cenowym, tym bardziej że zgodnie z § 5 ust. 6 wzoru umowy z tytułu realizacji usług 

niewymienionych w Formularzu asortymentowo-cenowym, wykonawca będzie naliczał 

opłaty zgodnie z regulaminem lub cennikiem obowiązującym u wykonawcy w dniu zawarcia 

umowy.  W związku z tym, Zamawiający nie dostrzega konieczności dokonywania zmian siwz, 

o których mowa w pytaniu. 

 

Pytanie 14:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Z przyczyn, o których mowa w wyjaśnieniu na pytanie nr 13, Zamawiający nie 

dostrzega konieczności dokonywania zmian siwz określonych w pytaniu nr 14.  

 

Pytanie 15:  
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Wyjaśnienie:  

Zamawiający nie dostrzega potrzeby dokonywania zmian siwz w żadnym z zakresów 

wskazanych w pytaniu.  

 

_______________________________________________________ 
 

Zamawiający działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści 

siwz w niżej opisany sposób: 

1) w siwz, w pkt. 6.4 wykreśla się wyrazy: „Koszt ewentualnych zwrotów do Zamawiającego 

przesyłek listowych wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym musi być 

wliczony w stawki jednostkowe netto podane przez wykonawcę w tym formularzu.”;  

2) we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do siwz:  

a) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru przesyłek przez Wykonawcę z 

Kancelarii Biura KRRiT, pod adresem wskazanym w § 11 ust. 2, poprzez 

pokwitowanie na dwóch egzemplarzach zestawienia odebranych przesyłek, 

zawierającego datę, godzinę i podpisy przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego. W takim przypadku: 

1) jeden egzemplarz zestawienia odebranych przesyłek pozostaje u 

Zamawiającego, 

2) Wykonawca wraz z przesyłkami odbierze książkę nadawczą oraz zestawienie 

ilościowo-wartościowe, wg Załącznika nr 1 do Umowy, celem dokonania 

pokwitowania, 

3) przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego nastąpi w placówce Wykonawcy, 

w dniu dokonania odbioru przesyłek od Zamawiającego, i zostanie 

pokwitowane na zasadach określonych w ust. 2, 

4) książkę nadawczą oraz zestawienie ilościowo-wartościowe potwierdzające 

przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu następnego dnia przy odbiorze przesyłek.  
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W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę zasad lub terminów 

określonych w niniejszym ustępie, przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego 

przez Wykonawcę będzie odbywało się u Zamawiającego wraz z odbiorem 

przesyłek, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.”; 

b) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

 „5. Z tytułu ewentualnych zwrotów do Zamawiającego niedostarczonych do 

adresatów przesyłek pocztowych, Wykonawca będzie naliczał opłaty zgodnie z 

Regulaminem lub Cennikiem wg stawek jednostkowych netto obowiązujących w 

dniu zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku zwrotu krajowych 

przesyłek listowych wymienionych w Formularzu asortymentowo-cenowym 

opłata za zwrot przesyłki nie może być większa niż podana w Formularzu 

asortymentowo-cenowym opłata za tę przesyłkę i nie większa niż opłata za 

listową przesyłkę krajową poleconą ekonomiczną.”; 

c) w § 6 ust. 4 dodaje się wyrazy „Obniżenie wynagrodzenia albo potrącenie z 

wynagrodzenia nastąpi po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej na zasadach 

obowiązujących u Wykonawcy, z zastrzeżeniem że w przypadku braku udowodnienia 

przez Wykonawcę niezasadności reklamacji, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od 

daty zgłoszenia reklamacji, przyjmuje się że reklamacja została uwzględniona.”; 

d) w § 8 ust. 5 wyrazy „15%” zastępuje wyrazami „10%”. 

 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez 

zmian. 

 

 

 

 
Dyrektor  

Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

 

 

/-/ Małgorzata Szelachowska 

 

 


