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Prez. O/AG.29.4/20 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym na usługi społeczne w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usług pocztowych 
oraz powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz 
zwrotów przesyłek niedoręczonych dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu " 

Wojewódzki Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu - zwany dalej Zamawiającym, działając na 
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) -
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 1 z dnia 10 listopada 2020 r.: 

Wniosek nr 1 
PYTANIE 1 
Załącznik nr 2 - w z ó r umowy par.4 ust. 5 
Zamawiający w przytoczonych zapisach określa możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej. 
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający wyraził zgodę i zawarł w projekcie umowy zapisy na 
przesyłanie faktur drogą elektroniczną jak w załączeniu( załącznik nr 1) 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej, o czym mowa w § 10 w z o r u u m o w y . 

PYTANIE 2 

Załącznik nr 2 - w z ó r umowy § 5 ust. 3 
Praktyka rynku wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, nie chcąc stracić zaufania u 
obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego, 
można zatem stwierdzić, że w warunkach realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające. Przewidziane 
kary umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych 
usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. 
Przewidziane przez Zamawiającego kary są niewspółmiernie wysokie do wartości zamówienia oraz do czasu trwania umowy. 
Poziom kar umownych jest zbyt wygórowany w stosunku do wskazanych nieprawidłowości stanowiących podstawę ich 
naliczenia. Wykorzystywanie przez Zamawiającego - będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku 
udzielenia zamówienia - jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz wygórowanych kar umownych jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. Uprzywilejowana pozycja Zamawiającego oraz zasadniczo jednostronne określanie istotnych 
warunków przyszłej umowy sprawia, że umowa o udzielenie zamówienia staje się niejako umową adhezyjną, podczas gdy 
winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowna nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego 
wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego 
wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych. 
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o wykreślenie, a jeżeli 

przedmiotowe jest n iemożl iwe do uzyskania, o analizę przedstawionych powyżej kwestii i modyfikację zapisów § 5 ust. 3 
na następujące: 

3. Operator zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wypowiedzenie przez Zamawiającego niniejszej umowy zgodnie z 
terminem wypowiedzenia, o którym mowa w treści §3 pkt 3, zawinionych przez Operatora, Zamawiający ma prawo do 
naliczenia kar umownych w wysokośc i 0,2% łącznej wartości (brutto) umowy, wskazanej w § 4 ust. 1. 
b) Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu w wysokości 50% 
opłaty za jeden odbiór. 
c) w przypadku zaistnienia okol iczności uzasadniających wypowiedzenie umowy przez Operatora w trybie przewidzianym w 
art. 746 kodeksu cywilnego, a zawinionych przez Zamawiającego, Operatorowi przysługuje prawo do naliczenia kar 
umownych w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 

Poznań dnia, 13.11.2020 r. 

Wszyscy Wykonawcy 



Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

PYTANIE 3 

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Cenowy 
Wykonawca chcąc zrealizować zamówienie na najwyższym poziomie jednocześnie wyczerpując wszystkie potrzeby 
Zmawiającego, zamierza dobrać środki i metody jakimi dysponuje w obecnym wachlarzu usług. 
Przedstawiona forma formularza ofertowego uniemożliwia wyczerpanie wszystkich możliwości Wykonawcy tak by dobór 
usług został precyzyjnie dobrany i wyceniony. 
Zatem Wykonawca mając na uwadze interes Zmawiającego zwraca się z pytaniem czy Zmawiający może rozbudować i 
zmienić formularz tak, by zostały uwzględnione w nim również formaty przesyłek S,M i L jakie będą przekazywane do 
przewozu pocztowego przez Zmawiającego? 
Takie rozwiązanie umożliwi Wykonawcy możliwości wyceny wszystkich pozycji w najkorzystniejszym dla Zamawiającego 

wariancie cenowym. Brak umożliwienia Wykonawcom dobrania odpowiednich środków i metod celem dokonania 
precyzyjnej kalkulacji może spowodować, iż koszty wykonania usługi zostaną wycenione na zbyt ogólnych założeniach a takie 
działanie może doprowadzić, że oferta Wykonawcy będzie mniej atrakcyjna co jednocześnie narusza art.7 PIP mówiący o 
zasadzie uczciwej konkurencji. 
Mając na uwadze również interes publiczny jak i samego Zamawiającego, w przypadku wpłynięcia w postępowaniu 
wyłącznie oferty Wykonawcy wycena zgodna z charakterystyką przesyłek wskazaną przez Zamawiającego może doprowadzić 
do znacznego przekroczenia budżetu Zamawiającego, co w konsekwencji może skutkować unieważnieniem postępowania. 
Dodatkowo takie działanie może spowodować zarzut niegospodarności z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i 
oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów. 
Dodatkowo wykonawca wnosi o dodanie w Formularzu cenowym pozycji umożliwiającej wycenę zwrotu przesyłek kurierskich 
w obrocie krajowym standard o wadze od 30kg do 50kg oraz określenie w jakim strumieniu będą nadawane przesyłki w 
pozycji 5, priorytetowy czy ekonomiczny? 
Odpowiedź: 

Z a m a w i a j ą c y w p r o w a d z a z a p r o p o n o w a n e zmiany . W za łączeniu przesy łamy w z ó r f o r m u l a r z a c e n o w e g o . 

PYTANIE 4 

SIWZ Rozdz. 3 Opis Przedmiotu Zamówienia 3.1 pkt 9 zał. nr 2 Wzór Umowy par. 2 ust. 5 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o doprecyzowanie godziny doręczenia przychodzących przesyłek paczkowych do 
siedziby Zamawiającego. W przytoczonych zapisach SIWZ Zamawiający wskazuje godzinę 10:30 natomiast w załącznik nr 2 , 
Wzór Umowy par. 2 ust. 5 godzinę 11:00. 
Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje że, chodzi o godzinę 10:30. 

PYTANIE 5 

SIWZ Rozdz. 3 Opis Przedmiotu Zamówienia 
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Wykonawca wdrożył procedury uwzględniające zalecenia i 
dyspozycje organów administracji rządowej, w tym w szczególności Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i innych służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Procedury te mają na celu m. in. bezkontaktowe świadczenie usług, 
zapewniające bezpieczeństwo pracownikom i odbiorcom przy dostawie przesyłek, w tym bezpośrednio pod adresem. W 
szczególności, obecnie oprócz tradycyjnej formy doręczenia, wszystkie przesyłki listowe rejestrowane, paczkowe i kurierskie 
(z zastrzeżeniem przesyłek z dokumentami zwrotnymi) Wykonawca wydaje adresatom bez pokwitowania, po uprzednim 
okazaniu przez odbiorcę z bezpiecznej odległości dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy. W 
celu pokwitowania odbioru doręczający spisuje 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu. Dla przesyłek 
paczkowych i kurierskich, w przypadku gdy nadawca podał numer telefonu odbiorcy, przed doręczeniem przesyłki odbiorca 
otrzyma numer kontaktowy do kuriera. W przypadku przesyłek pobraniowych Wykonawca rekomenduje odbiorcom płatność 
bezgotówkową np. kartą płatniczą. 
Wykonawca podkreśla fakt wypełniania wszelkich zaleceń i dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego, dotyczących profilaktyki minimalizującej ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku 
pojawienia się nowych zaleceń i wytycznych rekomendowanych przez GIS, czy poszczególne Inspekcje Sanitarne, są one 
wdrażane bez zbędnej zwłoki. 



W związku z tym, uwzględniając że wdrożone procedury nie mają wpływu na ostateczny efekt w postaci zrealizowania usług, 
które są przedmiotem niniejszego postępowania, czy zamawiający zaakceptuje zmianę w treści SIWZ/umowy/istotnych 
postanowień przyszłej umowy, wdrożone, jak i potencjalnie wprowadzone w przyszłości - na podstawie aktualizowanych 
zaleceń organów administracji rządowej - specjalne zasady dotyczące sposobu świadczenia usług, mające na celu ochronę 
pracowników wykonawcy przed niebezpieczeństwem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą Covid-19? 
Dodatkowo Wykonawca mając na uwadze powyższe zwraca się z pytaniem, co w przypadku gdy Wykonawca nie będzie w 
stanie z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa) wykonać przedmiotu zamówienia np. ustawodawca może zarządzić 
kwarantannę danej placówki Wykonawcy lub Zamawiającego, czy w zaistniałej sytuacji (przeciwdziałania rozprzestrzeniania 
się COVID -19) Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące sieci placówek pocztowych w przypadku konieczności 
dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na terenie kraju zatem czasowego niezależnego 
od Spółki nie dysponowania siecią zgodną z wymogami powszechnymi? 

Na etapie składania oferty ani Wykonawca czy Zamawiający nie jest wstanie przewidzieć sytuacji, która może mieć miejsce w 
najbliższej przyszłości. 
Czy w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza odstąpienie z dochodzenia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, 
które powstały z przyczyn przez niego niezawinionych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający będzie działał zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), w tym zakresie. 


