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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.
Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2022 roku usług

pocztowych i kurierskich z podziałem na 2 zadania
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00296728/01 z dnia 2021-12-02

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe
w Wadowicach, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późno zm.) uprzejmie wyjaśnia:

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Pytanie nr 1

W SWZ oraz we wzorach umów stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający wskazał, że

płatność faktury następować będzie w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wpływu faktury

do Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż

poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza

możliwość zmiany terminu płatności określonego w zamówieniu za zrealizowane usługi pocztowe wg

proponowanego zapisu:

Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury,
pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego, nastąpi w ciągu 4
dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 14
dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiajqcy nie dopuszcza proponowanego zapisu dotyczqcego terminu płatności.

Pytanie nr 2

Zamawiający w § 13 ust. 2 Wzoru Umowy (Zadanie 1) przewiduje możliwość dokonywania zmian

postanowień umowy w enumeratywnie wyliczonych przypadkach.

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 rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim

ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia

przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle

istotnych postanowień zawartych w treści zaproszenia, Wykonawca realizując zamówienia w cenach

wynikających z formularza, zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z

naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy



antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe

obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na

narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet

przewidzieć.

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy poprzez modyfikację §
13 ust. 2 wzoru umowy i rozwinięcie zapisów dotyczących zmian cen i podatku VAT, poprzez
nadanie mu następującego brzmienia:
"Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w
trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług,
Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego
zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według
stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;
b) zmiany "cen jednostkowych brutto" w poszczególnych pozycjach wpisanych przez
Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej
zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania
umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia,
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień
wystawienia faktury VAT.

ODPOWIEDŹ:

Ad. a) Zamawiający w §13 ust 2 pkt 2 Wzoru Umowy (Zadanie 1) przewiduje możliwość zmian
Umowy w przypadku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
(VAT).

Ad. b) Zamawiający nie uwzględnia zmiany istotnych postanowień umowy w tym zakresie ..

Pytanie nr 3

W SWZ oraz we wzorze umowy (Zadanie nr 1) Zamawiający określił, że przesyłki muszą być nadane
przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego. Czy ze względu na wewnętrzne regulacje
oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie wskazanego zapisu w następującym brzmieniu: "nadanie przesyłek objętych
przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W.
przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z
Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu
ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia
zastrzeżeń"?
Zapis taki chroni Zamawiającego w przypadku omyłkowego nadania np. przesyłki z niekompletnym

adresem. W przypadku braku takiego zapisu, Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki z

niekompletnym adresem, oraz jej natychmiastowego zwrotu z powodu braku możliwości

doręczenia, a także obciążenia Zamawiającego kosztem nadania i zwrotu takiej przesyłki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający odpowiednio modyfikuje zapis §2 ust 1 pkt 10 umowy (zadanie 1):

Przed zmianą:
1. Doobowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy należy:
(...) 10) nadawanie przesyłek w dniu, w którym Wykonawca odbiera je od Zamawiającego;



Po zmianie:
1. Doobowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy należy:
(...)10) nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia w dniu ich przekazania przez

Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je
z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich

nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia

zastrzeżeń.

Pytanie nr 4

W § 9 ust. 2.1) załącznika nr 7b do SIWZ stanowiącego wzór umowy do zadania nr 2 zamawiający

zastrzegł karę w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto w przypadku rozwiązania

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Określenie procentowe naliczanej kwoty może

obciążyć wykonawcę kosztami niewspółmiernymi do zaistniałych nieprawidłowości. Czy

Zamawiający dopuszcza wykreślenie lub chociażby złagodzenie wygórowanej w ocenie

Wykonawcy kary umownej do poziomu 10% wartości wynagrodzenia?

oOPOWIEoi:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmodyfikowania § 9 ust 2 pkt 1 załącznika nr 7b do SIWZ ze
względu na niską wartość umowy.

Pytanie nr 5

W załącznikach nr 7a i 7b do SWZ (Zadanie nr 1 § 10 ust. 2.3 oraz Zadnie nr 2 § 9 ust. 2.3),
Zamawiający określa karę umowną za brak możliwości śledzenia przesyłki na stronie internetowej-
w wysokości 100 zł. Za każdy stwierdzony przypadek - przez co rozumie się zgłoszenie zaistniałej
sytuacji osobie wskazanej w umowie oraz nie usunięcie zaistniałej sytuacji do następnego dnia
roboczego od zgłoszenia.

W związku z brakiem doprecyzowania na czym mają polegać wyjaśnienia oraz z uwagi na trudność
udokumentowania czy taka próba kontaktu miała miejsce, Wykonawca wnioskuje o wykreślenie
zapisów dotyczących kar o których mowa w załączniku nr 7a i 7b do SWZ.

oOPOWIEoi:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umów (Zadanie nr 1 § 10 ust. 2 pkt 3 oraz
Zadnie nr 2 § 9 ust. 2.3). Zamawiający nie wyga wyjaśnienia sytuacji ale usunięcia zaistniałej sytuacji
do następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Zamawiający zamierza dokumentować próby kontaktu
poprzez bilingi z rozmów telefonicznych oraz historie wiadomości z poczty elektronicznej.

Pytanie nr 5

W załącznikach nr 7a i 7b do SWZ (Zadanie nr 1 § 12 ust. 5 oraz Zadnie nr 2 § 11 ust. 5), Zamawiający

zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia omijania przez

Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W takim przypadku

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego

brutto określonego w § 6 ust.7.

W związku z brakiem doprecyzowania na czym ma polegać naruszenie oraz z uwagi na fakt iż Poczta
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, jest administratorem
danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań, o których mowa wart. 12-14
ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności



publicznej "Poczta Polska". Poczta Polska S.A. jest operatorem pocztowym w rozumieniu art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, tj. przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania
działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Zgodnie z
dyspozycją art. 42 ww. ustawy informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane,
utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas,
gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej wykonania lub
przepisy odrębne stanowią inaczej. Od 25 maja 2018 r. przesłankę legalności przetwarzania danych
stanowi dla Poczty Polskiej S.A. wypełnienie dyspozycji art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, w związku z przywołaną powyżej ustawą Prawo Pocztowe.
Z uwagi na powyższe oraz brak doprecyzowania ze strony Zamawiającego na czym miał by polegać
fakt omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, Wykonawca zwraca się z
prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących kar o których mowa załączniku nr 7a i 7b do SWZ.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykreślenia zapisów umów, załączniki nr 7a i 7b do SWZ
(Zadanie nr 1§ 12 ust. 5 oraz Zadnie nr 2 § 11 ust. 5)

Pytanie nr S
W SWZ (Zadanie nr 2 pkt. 13) Zamawiający wymaga, aby przesyłki kurierskie były doręczane

adresatom w następnym dniu roboczym po dniu nadaniu przesyłki. Wykonawca informuje, iż od dnia

01.08.2018r. zmienił się Regulamin Wykonawcy w zakresie doręczania przesyłek kurierskich w

obrocie krajowym wg, którego przesyłki kurierskie standard doręczane będą w terminie

gwarantowanym D+2 a deklarowanym D+1.

W związku z powyższym, czy Zamawiający uwzględni obowiązujący u Wykonawcy Regulamin
świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, i określone terminy doręczeń przesyłek kurierskich
Standard?

ODPOWIEDŹ:
TAK, Zamawiający uwzględni obowiązujący u Wykonawcy regulamin.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną cześć SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega
zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2021r.,
do godz. 10:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany
został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o
godz. 11:00.


