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W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia do 130 tys. złotych zgodnie z Regulaminem 
udzielania zamówień pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  wpłynęły do Zamawiającego  
w dniu 23 grudnia niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące prowadzonego postępowania (zachowano oryginalną 
pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców 
pytania i wnioski.   
        

 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie programu elektronicznego – EN (Elektroniczny Nadawca) ? 

Elektroniczny Nadawca (EN) to internetowa aplikacja, która powstała z myślą, aby usprawnić proces nadawania 

przesyłek  pocztowych. Umożliwia elektroniczny proces nadawania przesyłek. 

Za pomocą tego programu, jest możliwość samodzielnego generowania dokumentów nadawczych, tworzenia  

książki adresowej – łatwe zarządzanie własną bazą odbiorców (adresatów), generowania nalepek adresowych. 

Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o nadawanych  

przesyłkach, komunikując się bezpośrednio z  placówką pocztową wskazaną w umowie.   

Wszystkie przesyłki  nadane za pomocą aplikacji można śledzić z jej panelu lub generować poprzez zbiorczy raport 

w formacie xls. 

Aplikacja jest bezpłatna, zapewniamy bezpłatne przeszkolenie osób, które korzystałyby z aplikacji oraz pomoc 

techniczną w trakcie realizacji umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

2. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dopuszczenie możliwości dodania Oświadczenia- 

Klauzula antykorupcyjna jako załącznika do umowy w przypadku wyboru Wykonawcy, które w związku z 

wprowadzoną w jego organizacji Polityką antykorupcyjną jest załączane obligatoryjnie do wszystkich umów z 

Kontrahentami. 

W związku z powyższym Wykonawca proponuje dodanie nowego ust. o treści: 

„Nadawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów określonych w klauzuli antykorupcyjnej, stanowiącej 

Załącznik nr … do umowy”. 

Oświadczenie do Umowy nr……………zawartej dnia……………….. 

Klauzula antykorupcyjna 

1. Strony Umowy zapewniają, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowają należytą staranność i stosować 
się będą do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania działaniom o charakterze 
korupcyjnym zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty 
gospodarcze Stron.  

2. Każda ze Stron dodatkowo zapewnia, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do 
obowiązujących Strony procedur antykorupcyjnych, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i 
wydatków, przestrzegania postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących Strony w zakresie 
przeciwdziałania konfliktowi interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i 
wyjaśniania nieprawidłowości zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane 
podmioty gospodarcze Stron. 

3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, 
udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna 
inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie 



upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do 
dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej 
korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:  

- żadnemu członkowi zarządu lub pracownikowi Strony;  
- żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną 

w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym następuje realizacja Umowy;  
- żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;  
- żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować 

jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli 
działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez 
uprawnione organy administracji publicznej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 

4. Nadawca akceptuje, że naruszenie postanowień zawartych w niniejszej klauzuli antykorupcyjnej może 
spowodować rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś Nadawcy 
nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o każdym przypadku naruszenia 
niniejszych postanowień. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli 
odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania Umowy zgodnie z 
niniejszymi postanowieniami. 

6. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zapewnia, iż w okresie 
realizacji Umowy umożliwi każdej osobie działającej w dobrej wierze dokonanie anonimowego zgłaszania 
nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………….. 

7. Strony mają na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku niniejszych postanowień nie wykluczają, nie zastępują 
ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych 
ustanowionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii 
Europejskiej. 

 

Podpisy osób reprezentujących Stronu Umowy nr……………. zawartej dnia……………. 

Odpowiedź;  

Zamawiający wyraża zgodę 

3. W Opisie przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego ust 3 a  Zamawiający umieścił zapis:  

„…21 dni licząc  od daty dostawy przedmiotu zamówienia i  prawidłowo wystawionej faktury …” 

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, które 
musi zawierać faktura. W przypadku stwierdzenia niezgodności w fakturze Zamawiający zgłasza uwagi  do 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wystawia dokument korygujący fakturę, który zgodnie z 
ustawą nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty za fakturę w wyznaczonym terminie. Dlatego zapis o poprawnie 
wystawionej fakturze nie może zostać zaakceptowany przez Wykonawcę, gdyż rodzi niebezpieczeństwo 
długoterminowego odwlekania z zapłatą przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za zrealizowane usługi.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Rozliczenia za wykonane usługi pocztowe 
następować będą w okresach miesięcznych, w formie opłaty „z dołu", w terminie do 21 dni od daty wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Za dzień zapłaty 
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 

Co zamawiający ma na myśli określając 21 dni licząc od dostawy przedmiotu zamówienia? – zamówienie dotyczy 
usług. 

Niniejszy zapis jest niespójny z zapisem zamieszczonym w § 2 ust. 9 umowy, prosimy o ujednolicenie zapisów. 

 Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę 

4. Umowa § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 Zamawiający wskazuje na odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego 

mailto:sygnalisci@poczta-polska.pl


Informujemy iż usługa odbiór korespondencji jest usługą dodatkowo płatną. Celem oszacowania kosztów usługi 
prosimy o uzupełnienie  załącznika nr 1 a Kalkulacja cenowa poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 
„Odbiór korespondencji z siedzimy Zamawiającego”   
Zwracamy się z prośbą o wskazanie częstotliwości odbioru korespondencji przesyłek w  tygodniu, np. 5x w tygodniu 
od poniedziałku do piątku.  

Odpowiedź: 
Zamawiający planuje odbiór korespondencji z siedziby  Zamawiającego  3x w tygodniu: wtorek, środa i piątek   

 
5. Umowa § 3 ust. 1 Zamawiający umieścił zapis:  

„Nadanie przesyłek następować będzie w ten sposób, iż Wykonawca będzie odbierał przesyłki w siedzibie 
Zamawiającego tj. Sekretariat Spółki, ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie i nie dalej niż 4 km od siedziby 
Zamawiającego.” 
 
Czego dotyczy wskazana odległość? 

Odpowiedź: 
Zamawiający skreśla zapis „i nie dalej niż 4 km od siedziby Zamawiającego.” 
  

6. Umowa § 1 ust. 2 Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: Świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym. Jednocześnie w § 4 ust. 1 pkt 2  Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do świadczenia usług na 
podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (dalej Ustawa), czyli także zgodnie z przepisami 
wykonawczymi do Ustawy. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy poprzez usługę pocztową Zamawiający rozumie 
usługę pocztową określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zdefiniowaną ustawowo w następujący sposób: Usługę 
pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:  realizowane łącznie  
lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych ? 

Jeżeli, jak wskazał Zamawiający, przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe określone w Ustawie, a ich 
świadczenie powinno być realizowane na podstawie przepisów Ustawy, czy  Zamawiający potwierdza, że 
podstawą prawną, zgodnie z art. 14 Ustawy, świadczenia usług pocztowych są: 
umowy o świadczenie usług pocztowych zawierane między nadawcami a operatorami pocztowymi, umowy 
o współpracę zawierane między operatorami pocztowymi? 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 3 pkt. 10) Ustawy, nadawcą jest podmiot, 
który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. 
Przekładając to na przedmiotowe zamówienie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w wyniku rozstrzygnięcia 
niniejszego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, nadawcą przesyłek będzie Zamawiający, tj. 
Szczecińskie Centrum Świadczeń, które wybierze jednego operatora pocztowego i zawrze z tym operatorem 
umowę o świadczenie usług pocztowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie, który wybierze  
jednego operatora pocztowego, z którym zawrze umowę o świadczenie usług pocztowych.  

Zamawiający wskazał, że nadawane przez niego przesyłki są w obrocie krajowym tj. odbiorcy posiadają siedzibę na 
terenie kraju, w którym przesyłka zostanie nadana.  

7. Umowa § 1 ust. 4 Zamawiający  określił wymagania co do terminów dostarczania przesyłek Wykonawca wskazuje, 
że kwestie związane z doręczaniem przesyłek wynikają z Ustawy Prawo Pocztowe oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie.  

Świadczą o tym zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług 
powszechnych przez operatora wyznaczonego, gdzie w Załączniku nr 1 wskazano: 

WSKAŹNIKI CZASU PRZEBIEGU PRZESYŁEK POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM 

Przesyłki listowe najszybszej kategorii 
D+1 - 82% 
D+2 - 90% 



D+3 - 94% 
Przesyłki listowe niebędące przesyłkami listowymi najszybszej kategorii  
D+3 - 85% 
D+5 - 97% 

Paczki pocztowe najszybszej kategorii  
D+1 - 80% 

Paczki pocztowe niebędące paczkami pocztowymi najszybszej kategorii 
D+3 - 90% 

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 
85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek 
w ciągu pięciu dni roboczych (D+5). 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy wyżej wskazane wskaźniki terminowości są dla 
Zamawiającego wystarczające? 
Odpowiedź 
Wskazane wskaźniki terminowości są wystarczające. 

8. Umowa § 1 ust 5 oraz § 5 ust 2 Zamawiający wskazuje, iż będzie nadawał przesyłki w trybie KPA. 
Wykonawca informuje, że obowiązujący formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w obrocie 
krajowym w trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego (postępowanie administracyjne) 
przedstawia się następująco: 

 
✓ Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych w trybie określonym Kodeksem postępowania 

administracyjnego 
(postępowanie administracyjne) 
 
Wymogi techniczne:  

1)  gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2; 
2) wymiar druku*:  

• minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);  

• optymalne wymiary: 
a) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm, 
b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm; 

* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm  
3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku, bez jego 

uszkodzenia; 
4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w zróżnicowanym 

zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną. 
Adres nadawcy przesyłki: 
- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części w minimalnej 
odległości:  

• 40 mm od górnego brzegu; 

• 5 mm od prawego brzegu; 

• 15 mm od dolnego brzegu.  
Adres adresata przesyłki: 
- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.  
W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych adresowych 
nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.  

  
WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na przesyłkach i 
formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

 



 
 

WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na przesyłkach i 
formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym. 

Stosowanie właściwych i prawidłowych druków potwierdzenia odbioru jest niezbędne dla Wykonawcy celem 
prawidłowego doręczenia przesyłek nadawanych na „zasadach specjalnych”.  

Czy wobec powyższego, Zamawiający dostosuje wzór zwrotnego potwierdzenia odbioru, dla przesyłek poleconych 
nadanych w obrocie krajowym w trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego, zgodnie z 
powyższymi standardami?   

Odpowiedź 

 Zamawiający stosuje stosowne zwory potwierdzenia odbioru, zgodnie z nadawanymi przesiąkami. 

 

9. Umowa § 2 ust. 1 - Zamawiający ustalił wartość za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi o 
uzupełnienie zapisu w brzmieniu: 

„Zamawiający będzie kontrolował wartość zamówienia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza będzie samodzielnie kontrolował wartość zamówienia 

10. Umowa § 2 ust 3 - Zamawiający umieścił zapis: 

„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych w stosunku do zamówienia 
podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie 
dodatkowe będzie polegać na wydłużeniu terminu świadczenia usługi i/lub zwiększeniu wartości zamówienia w 
stosunku do zamówienia podstawowego, ale nie więcej niż o 50% wartości zamówienia podstawowego.  

Udzielenie zamówienia dodatkowego jest uprawnieniem Zamawiającego i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
o udzielenie tego zamówienia. Wartość zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji wyniesie: 3 050,00 
PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych pięćdziesiąt złotych” 

Informujemy, że „prawo opcji” jest inną instytucją niż zamówienia dodatkowe, o których mowa w zdaniu powyżej.  
Ponadto w przypadku zamówienia dodatkowego jest mowa o 50 % wartości zamówienia podstawowego, zaś 
prawo opcji ma wynieść 10 % wartości, o której mowa w ustępie 1 § 2 umowy.  

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu: 

„Udzielenie zamówienia dodatkowego jest uprawnieniem Zamawiającego i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
o udzielenie tego zamówienia. Wartość zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji wyniesie: 3 050,00 
PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych pięćdziesiąt złotych”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę 



 

11. Umowa § 2 ust 6  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podstawą rozliczeń za przesyłki nie ujęte w formularzu cenowym był cennik 
usług pocztowych Wykonawcy obowiązujący w dniu nadania przesyłek?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

12. Umowa § 2 ust 7 Zamawiający umieścił zapis:  

„Zestawienia odebranych oraz przyjętych przesyłek z uwzględnieniem ich rodzajów i wagi oraz zestawienia innych 
usług objętych przedmiotem Umowy wraz z podaniem ilości, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, stanowić będą podstawę wystawienia faktury VAT” 

Informujemy, iż zestawienia nie są podstawą do wystawienia faktury - podstawą rozliczeń finansowych jest suma 
opłat za świadczone usługi stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Faktury są 
wystawiane w oparciu o rzeczywiste nadania na podstawie danych zaimportowanych z placówek pocztowych do 
systemu fakturującego. Specyfikacja wykonanych usług może być dołączona do faktury.  

Wnosimy o zmianę zapisu w brzmieniu: 
„Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za świadczone usługi stwierdzona na podstawie dokumentów 
nadawczych i oddawczych, w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikami i warunkami cenowymi obowiązującymi 
w dniu nadania przesyłek, 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

13. Umowa § 2 ust 8 Zamawiający umieścił zapis: 

„Miesięczne podsumowania zestawień, o których mowa w ust. 4 Umowy stanowić będzie załącznik do faktur” 

W ust. 4 brak zapisu dotyczącego zestawień. Zwracamy się z prośbą o akceptację zapisu, że załącznikiem do faktur 
będzie specyfikacja wykonanych usług, która szczegółowo będzie wskazywała rodzaj i ilość nadanej w oddziałach 
korespondencji. Czy zamawiający wyraża zgodę na powyższe?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

14. Umowa § 2 ust  9 określa termin płatności faktury jako 21 dni od daty jej otrzymania.  

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem 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 terminami sporządzenia faktury. 
Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako 14/21 dni od daty wystawienia faktury został 
wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz 
zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania 
terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.  

Czy w związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego w umowie termin 
płatności, tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, 
pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu Zamówienia ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie  wyraża zgodę na zmianę zapisu 

 

15. Umowa § 2 ust  10  - Zamawiający umieścił zapis: 



„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią żadnych swych praw i wierzytelności wynikających  z niniejszej 
Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.” 

Wykonawca uważa, iż dla zachowania równości stron zasadne jest aby wskazany zapis odnosił się również do 
obowiązku Zamawiającego. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu w następującej treści: 

„Zamawiający nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody  
Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

16. W związku z dopuszczeniem podwykonawstwa czy Zamawiający wymaga aby podwykonawca miał zawartą 
umowę na dysponowanie placówkami pocztowymi (awizowanie przesyłek, wydawanie przesyłek lub nadawanie 
przesyłek) czy też wyłącznie umowę na nadawanie przesyłek? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie określa na jaką część umowy Wykonawca może zatrudnić podwykonawcę. Wykonawca 
odpowiada przez Zamawiającym za należyte wykonanie pełnego zakresu umowy. 

 

17. Czy Zamawiający uwzględnił, iż w przypadku świadczenia usług przez pośrednika na Zamawiającym będzie 
spoczywał obowiązek uiszczania opłaty za zwrot przesyłki do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia 
adresatowi)? To element występujący w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata bądź nieodebrania 
przesyłki po awizacji w określonym przepisami czasie. Stawka opłaty za zwrot przesyłki rejestrowanej po 
wyczerpaniu możliwości doręczenia/wydania odbiorcy, której nadanie zostało opłacone znaczkiem pocztowym, 
pobierana byłaby na podstawie oraz zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym 
od nadawcy tj. Zamawiającego. Opłata zostanie pobrana w formie gotówki, przed wydaniem przesyłki przez 
listonosza. Podstawę prawną żądania zapłaty za zwrot przesyłek stanowi art. 32 Prawa Pocztowego, zgodnie z 
którym: przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą 
umowę na świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator 
ten może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług 
powszechnych albo umowie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację rozliczeń gotówkowych z listonoszem. Wszystkie rozliczenia 
Zamawiający – Wykonawca  będą odbywały się na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie 
z umową. 

18. Czy Zamawiający dopuszcza, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane przez operatora 
pocztowego, byłby możliwy w różnych placówkach pocztowych – zarówno operatora wyznaczonego jak i innego 
operatora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

19. Czy Zamawiający dopuszcza, aby na przesyłkach w miejscu nadawcy przesyłek znajdował się adres Wykonawcy z 
informacją w imieniu i na rzecz: Bio Star Sp. z.o.o.? W niniejszym przypadku Zamawiający przestaje być nadawcą 
przesyłek.  

Przykład nadruku poniżej: 
Nazwa Operatora Pocztowego 
Adres 
Kod pocztowy Miejscowość 

W imieniu i na rzecz: 
Bio Star Sp. z o.o.  



Powyższe może budzić wątpliwości adresatów przesyłek oraz organów, którym Zamawiający będzie przedstawiał 
dowody nadania korespondencji 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

20. Umowy w § 3 ust. 11 umieścił zapis: 

„Wykonawca zobowiązuje się do wysłania przesyłek odebranych zgodnie z ust. 1 i 2 od Zamawiającego w tym 
samym dniu.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o akceptację i uzupełnienie zapisu w brzmieniu:  

„Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny w przypadku uzasadnionych 
zastrzeżeń do odebranych przesyłek (nieprawidłowe opakowanie, niezgodność wpisów do dokumentów 
nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w 
dniu ich odbioru. Nadanie odebranych przesyłek nastąpi przez Wykonawcę w dniu następnym lub po całkowitym 
usunięciu nieprawidłowości przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

21. W § 8 ust 1 oraz § 10 ust. 3 umowy Zamawiający powołuje się na przepisy ustawy PZP.  

Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów ponieważ Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje 
się do zamówień o takiej wartości zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

22. Umowa § 8 ust. 7, Zamawiający wskazał zapis:  

„Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób w związku z realizacją zatrudnienia, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie w terminie informacji, o których mowa 
w pkt 2-3 – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc braku zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób, o których mowa w pkt 1.”   

Wskazana kara i jej wymiar jest zdecydowanie nieadekwatna w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego. 
Wykonawca może zatrudniać wymagane osoby na umowę o pracę i nie przedstawić w terminie wymaganego 
zaświadczenia. Zostanie naliczona Wykonawcy kara  tylko z tytułu nie przedstawienie informacji o zatrudnieniu 
przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zatrudnienia. W tym przypadku kara powinna dyscyplinować Wykonawcę 
do utrzymania zatrudnienia, a nie karania go za niedotrzymanie terminu przekazania dokumentu, który ma jedynie 
poświadczyć to zatrudnienie. Potrzeba Zamawiającego zostanie spełniona, a pomimo tego kara zostanie naliczona. 

Wysokość kary jest niewspółmiernie wysoka tym bardziej, że może być wielokrotnie powtarzana. Prosimy o 
wykreślenie wskazanego zapisu  w obecnym brzemieniu, bądź zmniejszenie wartości kary do 100 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

23. W załączniku nr 1 do formularza ofertowego Zamawiający określa charakterystykę przesyłek listowych.  

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez Prezesa Komunikacji 
Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Wykonawca jako operator wyznaczony, jest 
zobowiązany. Zasadniczą zmianą w Cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym jest 



zmniejszenie liczby pozycji cennikowych, z dotychczasowych 12 do 6. Ma to na celu uproszczenie oraz zapewnienie 
większej przejrzystości.  

W aktualnym cenniku zrezygnowano z gabarytów A i B wprowadzono nowe formaty dla przesyłek listowych w 
obrocie krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej uzależniona jest głównie od 
dwóch parametrów: 

-kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa). 

-format przesyłek: 

S-maksymalny wymiar koperty C5 (162 x 229 x 20 mm) waga do 500g, 

M-maksymalny wymiar koperty C4(229 x 324 x 20 mm) waga do 1000g, 

L-ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm,przy czym długość nie może być, 
większa niż 600mm) - waga do 2000g. 

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie zapisów zamówienia do nowego 
sposobu określenia rozmiaru przesyłek oraz dokonanie odpowiednich zmian w formularzu cenowym. 
Pozostawienie zapisów w formacie obecnej nie daje Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji z 
najkorzystniejszym dla Zamawiającego wariancie cenowym. Pozostawienie zapisów w formacie obecnej nie daje 
Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji z najkorzystniejszym dla Zamawiającego wariancie cenowym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

24. W załączniku nr 1 do formularza ofertowego Zamawiający w pozycji LP. 6 wskazał przesyłki kurierskie (paczki)  

W związku ze zmianą warunków świadczenia usługi kurierskiej u Wykonawcy i uzależnieniem cen przesyłek od 
wymiarów przesyłek, Wykonawca wnosi o wskazanie orientacyjnych wymiarów przesyłek planowanych do 
nadania. Pozwoli to na właściwe określenie ceny usługi. Brak wskazania przykładowych wymiarów przesyłek 
spowoduje, że oferta będzie musiała zostać wyceniona wg największych wymiarów przesyłki, co znacząco zawyży 
wycenę usługi. 

Poniżej podajemy wymiary przesyłek kurierskich funkcjonujące u Wykonawcy: 

Format S – wymiar maksymalny: 9x40x65 cm, najdłuższy bok do 120 cm, waga do 20 kg. 

Format M – wymiar maksymalny: 20x40x65 cm, najdłuższy bok do 120 cm, waga do 20 kg, 

Format L – wymiar maksymalny: 42x40x65 cm, najdłuższy bok do 120 cm, waga do 20 kg, 

Format XL – wymiar maksymalny 60x60x70 cm, najdłuższy bok do 120 cm, waga do 20 kg. 

Format 2XL – jeżeli którykolwiek z wymiarów lub masa przekracza parametry z formatu XL,  Wymiar maksymalny: 
Wysokość + szerokość + długość=<250cm (maksymalna długość = 120 cm). 

Prosimy o wskazanie przykładowych formatów dla wyżej wymienionych pozycji w formularzu cenowym 

Odpowiedź:  

Najczęstsze przesyłki kurierskie w formacie M i L 

25. Czy przesyłki kurierskie będą nadawane tradycyjnie z wykorzystaniem etykiety adresowej nakładu Wykonawcy - 
druk nr 453, czy poprzez  bezpłatną elektroniczną aplikację? Nadawanie przesyłek z wykorzystaniem druku 
Wykonawcy wiąże się z dodatkową opłatą doliczaną do kosztu nadania przesyłki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający korzysta z druków wykonawcy 

26. Czy odbiór przesyłek kurierskich będzie się odbywał w ramach usługi odbioru korespondencji - poczty firmowej, 
czy poprzez wezwanie kuriera? Z tytułu wezwania kuriera doliczana jest dodatkowa opłata za odbiór przesyłki. 

Odpowiedź: 



Za pośrednictwem kuriera, przesyłki kurierskie w większości przypadków będą nadawane z Instalacji 
Komunalnej w Łęczyc, gm. Stara Dąbrowa. 

 

27. W związku z dużą ilością pytań zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na 30.12.2022 r.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 30.12.2022 r. godz. 14.00 
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