
 

ZP-01/2019           Kielce, dnia 14.11.2019 r. 

 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 2 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

„USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY 

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH” 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.t.j – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

 

Pytanie 1 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia punkt 4 pisze o Przesyłkach kurierskich w kontekście 

gwarantowanego terminu doręczenia, Wykonawca świadczy usługi kurierskie w gwarantowanym 

terminie pod warunkiem spełnienia określonych warunków przez Nadawcę przesyłki i z zastosowaniem 

regulaminu usługi kurierskiej Wykonawcy .  

  

Usługa kurierska realizowana jest w gwarantowanych terminach doręczenia do drugiego dnia 

roboczego dla przesyłek kurierskich krajowych  nadanych w dniu roboczym: 

  

a) w mieście wojewódzkim – w placówkach pocztowych do godziny zakończenia urzędowania danej 

placówki pocztowej, nie później niż do 15:00, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 Załącznika do Regulaminu usługi 

Wykonawcy , albo za pośrednictwem kuriera w siedzibie nadawcy do godziny 17:00,  

b) w pozostałych miejscowościach – do godziny 15:00, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 Załącznika do 

Regulaminu usługi Wykonawcy, doręczenie nastąpi do drugiego dnia roboczego po dniu nadania, za 

wyjątkiem przesyłek nadanych z usługami dodatkowymi wskazanymi w § 4 pkt 5 -10 Załącznika do 

Regulaminu usługi Wykonawcy .Dla przesyłki niestandardowej doręczenie przesyłki nastąpi do czwartego 

dnia roboczego. 

 

W przypadku nadania przesyłek kurierskich ze wskazaniem konkretnej godziny dostarczenia przesyłki w 

celu zachowania gwarantowanego terminu doręczenia w dniu następnym po dniu nadania 

koniecznym jest nadanie przesyłki z opcją usług dodatkowych, jak niżej:   

 

Doręczenie do 8:00 – doręczenie przesyłki o masie do 2 kg w gwarantowanym terminie doręczenia  

w dniu następnym po dniu nadania, nadanej w serwisie Ekspres 24, do godziny 8:00; usługa 

realizowana w relacjach wskazanych w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24  

z usługami dodatkowymi: „Doręczenie do 8:00”,  

Doręczenie do 9:00 – doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie doręczenia w dniu następnym 

po dniu nadania, nadanej w serwisie Ekspres 24, do godziny 9:00; usługa świadczona po pozytywnej 

weryfikacji możliwości jej wykonania; usługa niedostępna dla przesyłek niestandardowych,  

Doręczenie do 12:00 – doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie doręczenia w dniu następnym 

po dniu nadania, nadanej w serwisie Ekspres 24, do godziny 12:00; usługa świadczona po pozytywnej 

weryfikacji możliwości jej wykonania; usługa niedostępna dla przesyłek niestandardowych,  

Doręczenie na wskazaną godzinę – doręczenie przesyłki, nadanej w serwisie Ekspres 24, o wskazanej 

przez nadawcę pełnej godzinie (z tolerancją +/- 15 minut), ale nie wcześniej, niż o godzinie 13:00; usługa 

realizowana w gwarantowanym terminie doręczenia w dniu następnym po dniu nadania  

w relacjach wskazanych w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych w serwisie Ekspres 24 z usługami 

dodatkowymi: „Doręczenie do 8:00”,  

W przypadku przesyłek kurierskich zagranicznych Wykonawca nie może zagwarantować terminu 



 

doręczenia ze względu na fakt, iż doręczenie uzależnione jest od operatora danego kraju do którego 

przesyłka jest kierowana.  

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację tych definicji i dostosowanie do 

przepisów ustawy Prawo pocztowe oraz w oparciu o uregulowania zawarte w przepisach 

międzynarodowych, o których mowa w pkt 16 OPZ: 

„Przesyłka kurierska – przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub paczkę pocztową, 

przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający: 

a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy, 

b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia, 

c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie 

świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych, 

d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, 

e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 4, który  modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia brzmi: 
1. Przesyłką kurierską jest przesyłka listowa rejestrowana lub paczka pocztowa przyjmowane 

bezpośrednio od Zamawiającego i doręczane bezpośrednio do adresata  lub osoby uprawnionej do 
odbioru, w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie usług pocztowych Wykonawcy, za 
pokwitowaniem odbioru, z możliwością śledzenia przesyłki od momentu nadania do doręczenia 
adresatowi.  
W ramach usług kurierskich Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczenia przesyłek kurierskich adresatom w dniu następnym na terenie kraju (zgodnie 

z  zapotrzebowaniem Zamawiającego): 
- do godziny 9:00 
- do godziny 12:00 
- na wskazaną godzinę 
- pozostałe niewymienione przesyłki  doręczane zgodnie z regulaminem usługi Wykonawcy. 

b)  dostarczenia przesyłek kurierskich za granicę: 
- na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy zgodnie z regulaminem 

doręczenia przesyłek zagranicznych Wykonawcy 
- do pozostałych krajów świata - zgodnie z regulaminem doręczenia przesyłek zagranicznych 

Wykonawcy 
 
Pytanie 2 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia punkt 26 wymaga: 

„ … aby w książce nadawczej były co najmniej następujące dane:  

a) liczba porządkowa,  

b) wskazanie adresata(imię i nazwisko lub nazwa)  

c) znak sprawy nadany przez Zamawiającego,  

d) sposób przekazania przesyłki (np. priorytet, polecona, ZPO),  

e) waga przesyłki,  

f) kwota opłaty za przesyłkę,  

g) identyfikator przesyłki nadany przez Wykonawcę”  

Wykonawca informuje iż dane dotyczące powyższego zapisu  dotyczące punku 26 od pozycji b) do pozycji 

f) powinny być uzupełnione przez Nadawcę przesyłek, dodatkowo koniecznym jest umieszczenie w 

punkcie b) adresu na który kierowana jest przesyłka.  Punkt g) należy do uzupełnienia przez placówkę 

nadawczą, która  nie ma obowiązku uzupełniania wszystkich pozycji numerem nadawczym a jedynie 

stosuje zasadę wpisania pierwszej i ostatniej pozycji w książce nadawczej. Jednocześnie Wykonawca 

wskazuje, iż dysponuje bezpłatną aplikacją, dzięki której Zamawiający może prowadzić książkę nadawczą 

w postaci elektronicznej. W zawiązku z powyższym wnosimy do Zamawiającego o rozpatrzenie 

możliwości wykorzystania tej aplikacji jako narzędzia wspomagającego nadawanie przesyłek. 

 

Odpowiedź: 



 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 26, który  modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia brzmi: 
 

Zamawiający wymaga, aby w książce nadawczej były co najmniej następujące dane:                           
a)liczba porządkowa 
b) wskazanie adresata(imię i nazwisko lub nazwa) i adresu 
c) znak sprawy nadany przez Zamawiającego, 
d) sposób przekazania przesyłki (np. priorytet, polecona, ZPO), 
e) waga przesyłki, 
f) kwota opłaty za przesyłkę, 
g) identyfikator przesyłki nadany przez Wykonawcę- ( należy do uzupełnienia przez placówkę 
nadawczą , która stosuje zasadę  wpisania pierwszej  i ostatniej pozycji w książce nadawczej) 

W związku z wejściem w życie w dn.31 maja 2019r. przepisów informatyzujących  postępowanie przed 
sądami administracyjnymi  
wdrożono we wszystkich Wojewódzkich Sądach Administracyjnych oraz Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym system elektronicznego zarządzania dokumentacją , 
system ten obejmuje wysyłkę korespondencji. W związku z powyższym nie mamy możliwości 
wykorzystania aplikacji Wykonawcy . 
 

Pytanie 3 

Mając na uwadze, że w Istotnych postanowieniach umowy pkt 20, zawarto dopuszczenie możliwości 

dokonania zmiany umowy, wnosimy o rozszerzenie przesłanek i warunków zmiany poprzez 

wprowadzenie postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie zmiany treści poprzez określenie zasad wprowadzania 

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w ww. przypadkach. 

Zwracamy uwagę, że nawet umowy zawierane na okres krótszy (mniej niż 12 miesięcy), bywają  

w pewnych okolicznościach (przykładowo w okresie na przełomie roku) wrażliwe na wpływ czynników 

makroekonomicznych, zatem konieczność zawierania postanowień o zasadach wprowadzania 

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy jest jak najbardziej uzasadniona. 

Bez wątpienia istotnym celem wprowadzenia ww. zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia  

i godnego wynagrodzenia wszystkim tym pracownikom wykonawcy, którzy zostali zaangażowani do 

realizacji określonego zamówienia publicznego. Taka postawa pozwoli wzmocnić nie tylko rynek pracy, 

ale także prawidłową wycenę ofert oraz sposób realizacji zamówienia. Troska o należyte wynagrodzenie 

wykonawcy niejednokrotnie może się przełożyć na jakość oraz efektywność realizowanych przez 

wykonawców zamówień, o którą od dawna tak bardzo zabiegają instytucje zamawiające 

3) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego 

działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod warunkiem ich 

zaakceptowania przez Zamawiającego, a w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje 

się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury 

VAT”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 20, który  modyfikacji istotnych postanowień umowy brzmi: 
Zamawiający przewiduje zgodnie z art.144 ustawy Pzp w trakcie realizacji zamówienia możliwość 

wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy: 



 

a) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określoną w umowie w przypadku zmiany ustawowej 

podatku VAT. 

b) waloryzację kosztów minimalnego wynagrodzenia i kosztów pochodnych związanych ze 

wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie odprowadzenia składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne dla osób wskazanych do wykonania zamówienia lub zmienionych za 

zgodą Zamawiającego i pozostających z Wykonawcą w stosunku umowy o pracę lub umów 

cywilno-prawnych na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi lub na dzień dokonania zamiany 

tych osób. Waloryzacja będzie dokonana tylko wobec osób, które posiadały wynagrodzenie 

minimalne. W tym celu Wykonawca przedłoży umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne z 

tymi osobami. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od daty wejścia w życie przepisów 

c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

d) Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego i 

podpisanego aneksu pod rygorem nieważności 

 

Zamawiający nie wyraża  zgody na wskazaną w pkt 3 pytania.  

Pytanie 4 

W treści Istotnych postanowień umowy pkt 12 Zamawiający wskazał, że należności wynikające  

z faktury będzie regulował w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury.  

Wykonawca informuje, że faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pomocą 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 terminem 

sporządzenia faktury. Termin płatności faktury VAT od daty wystawienia z tytułu świadczonych usług 

został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania 

Wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminu wpływu środków oraz opóźnień w 

płatnościach.  

Zamawiający określił, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że określenie momentu zapłaty nie pozwala 

Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem 

sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za 

świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności 

cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania 

traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na 

orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata 

dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. 

prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.  

Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i 

usług (Dz.U.2018.0.2174 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.) w art. 106e wymienia jedynie niezbędne 

elementy, która musi zawierać faktura. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w sposób następujący: 

„Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT. Za dzień zapłaty 

strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy”. 

bądź też: 

„Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT. Za dzień zapłaty 

strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 12 J), który  modyfikacji istotnych postanowień umowy 
brzmi: 
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT. Za dzień zapłaty 



 

strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

Pytanie 5 

W treści SIWZ Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.1 I] 1. Zamawiający wskazuje obowiązek 

zatrudnienia pracowników, biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w 

placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Kielce, natomiast w Istotnych postanowieniach umowy 

rozdziale I  W zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę  punkt 1 , punkt 2 i punkt 3  

Zamawiający wskazał, iż wymaga zatrudnienia przez wykonawcę pracowników na podstawie umowy o 

pracę, nie wskazując czy dotyczy to również tych samych pracowników co wymienieni w SIWZ Rozdział 3 

pkt. 3.1 I] 1. Wykonawca wnosi o ujednolicenie zapisu.  

Odpowiedź: 

Zapis dotyczy tych samych pracowników co wymienieni w SIWZ Rozdział 3 pkt. 3.1 I] 1. 

 

Pytanie 6 

Czy po ewentualnym wyborze Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do umowy 

załączników, regulujących świadczenie usług? 

Odpowiedź: 

Tak  

 


