
 
           Warszawa, dnia 13.12.2022 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/710/2022 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 1 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania poniżej 
zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 
Pytanie nr 1  

Zamawiający w ust. 1 pkt 3. OPZ wskazuje godziny doręczania przesyłek przychodzących do 

Zamawiającego. Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe art. 46 ust.2 pkt. 5 

zobowiązany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowiązanie 

operatora wyznaczonego do doręczania przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób narusza 

zapisy art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go do świadczenia usług powszechnych w  sposób  jednolity  

w  porównywalnych  warunkach.  Ponadto,  doręczanie  korespondencji do Zamawiającego nie jest 

przedmiotem postępowania, a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i 

dotyczy przesyłek nadanych za jego pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki 

jest konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w 

tym wypadku w roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie. Wobec powyższego Wykonawca prosi o 

modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych godzin doręczania przesyłek 

nadchodzących do oddziałów Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przedmiotu umowy pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie wskazanego punktu? 
 

Opowiedź do pytania nr 1 

Zamawiający uzupełnił ust. 1 pkt. 3 OPZ o następujący zapis: “Wskazane godziny są godzinami 

dostępności recepcji IBE – Zamawiającego” .  

 

Pytanie nr 2  

Zamawiający w ust. 1 pkt 5. OPZ wymaga od Wykonawcy aby „W przypadku, kiedy dzień wskazany w pkt. 4 

powyżej przypadnie na dzień inny niż Dzień Roboczy, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować 

odbiór przesyłek w następnym Dniu Roboczym, a nie w kolejnym dniu wynikającym z pkt. 4 powyżej”. 

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu, przesunięcia odbiorów wynikające z dnia ustawowo wolnego od 

pracy, jest sprzeczne z możliwościami techniczno-logistycznymi Wykonawcy. 

 

Opowiedź do pytania nr 2 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższa zmianę. W związku z udzieloną odpowiedzią został 

zmodyfikowany ust. 1 pkt. 5 OPZ.  

 

Pytanie nr 3  

W ust. 7 Zamawiający wskazuje, że Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane 

będzie na podstawie faktycznie nadanych przesyłek i zwrotów, według cen jednostkowych zawartych w 

przedstawionym przez Wykonawcę formularzu ofertowym. Wykonawca jako operator pocztowy i 



wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, w tym także usług o charakterze 

powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy 

zamieszczone w art. 53 i 54 ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za 

świadczenie powszechnych usług pocztowych. Wykonawca prosi o zastosowanie zapisu: „W przypadku 

zmiany cen uslug powszechnych w trybie przewidzianym przepisami Prawa Pocztowego, Strony 

niezwłocznie zawrą Aneks do Umowy, w którym określi stawki cen jednostkowych ze skutkiem od dnia 

wejścia w życie cennika uslug powszechnych”. 

Jednocześnie Wykonawca prosi o dodanie zapisu: „Za przesylki nadane a nie wymienione w formularzu 

ofertowym, opłata będzie zgodna z cennikiem Wykonawcy”. 

 

Opowiedź do pytania nr 3 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższa zmianę. W związku z udzieloną odpowiedzią został 

zmodyfikowany ust. 1 pkt. 7 OPZ.  

 

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez Wykonawcę 

narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia, dzięki któremu proces 

przygotowania korespondencji ulegnie uproszczeniu? 

 

Opowiedź do pytania nr 4 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na 

podany adres mailowy. Czy Zamawiający w przypadku wybrania oferty Wykonawcy wyrazi zgodę na 

wypełnienie stosownego oświadczenia do wysyłania faktur. 

 

Opowiedź do pytania nr 5 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z udzieloną odpowiedzią uzupełniony został 

ust. 1 pkt. 9 OPZ.  

 

Pytanie nr 6 

Zamawiający w Zasadach realizacji zamówienia wskazuje: „ Wynagrodzenie należne z tytułu usług 

pocztowych płatne będzie każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz ze 

specyfikacją wykonanych usług, stosując miesięczny okres rozliczeniowy, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu”. 

 

Z uwagi na fakt, że dla faktur wystawianych standardowo przez Wykonawcę określany jest termin 

ilości dni od daty wystawienia faktury, a nie jak wskazano od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu, aby termin  ten był liczony  

od momentu wystawienia  faktury. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu 

środków oraz weryfikację opóźnień w ich płatności. 
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Opowiedź do pytania nr 6 

W przypadku faktur wystawianych mailowo zamawiający wyraża zgodę by termin płatności liczony 

był od daty wystawienia faktury, a w przypadku faktur wystawianych papierowo 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W związku  z powyższym Zamawiający dokonał 

modyfikacji ust. 2 pkt. 2 i 3 OPZ.  

 

 


