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RI.271.21.2020                                                                                                          Przemęt, dnia 01.12.2020 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI IWZ NR 1 

 W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści IWZ dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia na usługę społeczną pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 pkt. 3a który brzmi: 

„Przesyłki listowe krajowe i zagraniczne o wadze do 2000g (Gabaryt S i M)” 

Czy Zamawiający zmieni powyższy zapis na: 

„Przesyłki listowe krajowe (Format S, M, L) i zagraniczne o wadze do 2000g  

 

Powyższa prośba podyktowana jest zmianą sposobu określania rozmiaru przesyłek - przejście  

z gabarytów na formaty.  

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

„Przesyłki listowe krajowe (Format S, M, L) i zagraniczne o wadze do 2000g”. 

 

Pytanie 2 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 pkt. 3a który brzmi: 

„Wymiary przesyłek listowych:  

Gabaryt S – to przesyłka o wymiarach: 

Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140mm, 

Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości (grubości) 20mm, długości 325mm, 

szerokości 230mm,  

Gabaryt M – to przesyłka o wymiarach 

Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość (grubość) 20mm lub długość 325mm lub 

szerokość 230mm, 

Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900mm, przy czym największy z tych 

wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm. 

Gabaryt L – to przesyłka o wymiarach 

Minimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) nie może być większa niż 90 x 140mm 

Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości (grubości) nie może być większa niż 900mm x 600mm 

Czy Zamawiający zmieni powyższy zapis na: 

„Wymiary przesyłek listowych: 

FORMAT S przesyłki listowej o wymiarach: 

Minimum – 90 x 140mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20mm, długości 

230mm, szerokości 160mm, masy do 500g 
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FORMAT M przesyłki listowej o wymiarach: 

Minimum – 90 x 140mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20mm, długości 

325mm, szerokości 230mm, masy do 1000g 

FORMAT L przesyłki listowej o wymiarach: 

Minimum – 90 x 140mm, Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900mm przy czym największy 

z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm masy do 2000g 

                                                                                                                                                                            

Powyższa prośba podyktowana jest zmianą standardów dotyczących wymiarów przesyłek realizowanych  

za pośrednictwem Wykonawcy. 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

„Wymiary przesyłek listowych: 

FORMAT S przesyłki listowej o wymiarach: 

Minimum – 90 x 140mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20mm, długości 

230mm, szerokości 160mm, masy do 500g 

FORMAT M przesyłki listowej o wymiarach: 

Minimum – 90 x 140mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20mm, długości 

325mm, szerokości 230mm, masy do 1000g 

FORMAT L przesyłki listowej o wymiarach: 

Minimum – 90 x 140mm, Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900mm przy czym największy z 

tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm masy do 2000g”. 

 

Pytanie 3 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 pkt. 3c który brzmi: 

 „Przesyłki pocztowe o terminie realizacji do 24 godzin, wymagające szczególnego traktowania”  

 

Czy Zamawiający zmieni powyższy zapis na: 

„Przesyłki pocztowe o terminie realizacji do 48 godzin, wymagające szczególnego traktowania”  

 

Powyższa prośba podyktowana jest warunkami świadczenia usług realizowanych przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: 

„Przesyłki pocztowe o terminie realizacji do 48 godzin, wymagające szczególnego traktowania” 

 

Pytanie 4 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 pkt. 5 i wzór umowy – załącznik nr 3 § 1 ust. 5 doręczanie 

przesyłek do każdego miejsca zagranicą. 

 

Czy w zakresie przesyłek nadawanych na teren zagranicy, w ocenie Zamawiającego wystarczającym jest 

dostarczenie przez Wykonawcę tych przesyłek do każdego miejsca zagranicą objętego Porozumieniem  

ze Światowym Związkiem Pocztowym? 
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Odpowiedź nr 4 

Zamawiający informuje, iż uznaje za wystarczające dostarczenie przez Wykonawcę przesyłek do każdego 

miejsca zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 

 

Pytanie 5 

Przewidziana przez Zamawiającego kara -załącznik nr 3 wzór umowy § 8 ust. 1, ust. 5, jest niewspółmiernie 

wysoka do wartości zamówienia oraz do czasu trwania umowy. Poziom kary umownej jest zbyt wygórowany  

w stosunku do wskazanej przyczyny stanowiącej podstawę jej naliczenia. Wykorzystywanie przez 

Zamawiającego będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia 

- jego pozycji do zastrzegania kar umownych, których wysokość jest wygórowana jest sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 

3531 Kodeksu cywilnego granice swobody umów. Ponadto, biorąc pod uwagę, że odstąpienie od umowy 

mogłoby teoretycznie nastąpić nawet pod koniec okresu jej obowiązywania, kara mogłaby zostać uznana za 

zbyt wygórowaną  

w stosunku do wartości pozostałej do zrealizowania części umowy i pozostałego czasu jej obowiązywania. 

 

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o wykreślenie treści ust. 1, ust. 5  

w § 8 załącznika nr 3 lub obniżenie kar umownych o 50%. 

 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej o 50%, tj.  kwota 2 500,00 zł. 

 

Pytanie 6 

We wzorze  umowy – załącznik nr 3 w § 8 w ust. 3 sytuacje i okoliczności, w których Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

Czy wobec powyższego Zamawiający uwzględni wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę? W szczególności 

działania siły wyższej oraz innych zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności 

uniemożliwiające wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek części (np. władcze działania organów 

państwowych, samorządowych oraz organizacji międzynarodowych, zmiana przepisów prawa, strajki, 

ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, stany nadzwyczajne lub wyjątkowe, działalność 

przestępczą osób trzecich, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił przyrody). 

Dodatkowo należy wskazać nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym pozostające poza kontrolą 

Wykonawcy, których nie można przewidzieć, a które ze względu na wywierane skutki uniemożliwiają, bądź 

znacznie utrudniają wykonanie usług. 

 

Odpowiedź nr 6 

Zgodnie z KC dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 

za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przy czym dłużnik jest odpowiedzialny za niezachowanie 

należytej staranności. 
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Pytanie 7 

Zamawiający w formularzu cenowym – załącznik 1A poz. 24 i 25 wskazuje usługi dodatkowe dla przesyłki 

kurierskiej „doręczenie do godz. 9.00 oraz do godz. 12.00”. 

 

Wykonawca informuje, że zgodnie z warunkami świadczenia i realizowania usług „usługa doręczenia do  

godz. 9.00 oraz do godz. 12.00” świadczona jest po pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę możliwości jej 

wykonania; usługa niedostępna dla przesyłek niestandardowych, przesyłek z zawartością owadów i żywych 

ptaków oraz przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie”.  

W związku z powyższym czy wystarczające dla Zamawiającego będzie świadczenie usługi doręczenia zgodnie  

z warunkami świadczenia i realizowania usług przez Wykonawcę? 

 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający informuje, że wystarczająca będzie świadczenie usługi doręczenia zgodnie z warunkami 

świadczenia i realizowania usług przez Wykonawcą. 

 

Pytanie 8 

Zamawiający w formularzu cenowym – załącznik 1A poz. 24 i 25 wskazuje usługi: „doręczenie do godz. 9.00 

oraz do godz. 12.00”. 

Czy dla Zamawiającego wystarczająca będzie wycena usług dodatkowych: doręczenie do godz. 9.00  

w poz. 24 i doręczenie do godz. 12.00 w poz.25 załącznika 1A?  

 

Odpowiedź nr 8 

Dla Zamawiającego wystarczająca będzie wycena usług dodatkowych: doręczenie do godz. 9.00 w poz. 24  

i doręczenie do godz. 12.00 w poz. 25 załącznika 1A. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany Cennika 

usług powszechnych w trybie przewidywanym w ustawie Prawo Pocztowe i zatwierdzonej przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej? 

 

Odpowiedź nr 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany Cennika 

usług powszechnych w trybie przewidywanym w ustawie Prawo Pocztowe i zatwierdzonej przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego wpisze do umowy uzgodnione z Wykonawcą 

kwestie technologiczne między innymi takie jak: wskazanie placówki pocztowej obsługującej Zamawiającego, 

prawidłowe oznaczenie nadawanych przesyłek przez Zamawiającego i regulaminów? 

 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy, natomiast w załączniku nr 2 do IWZ, pkt 2 ppkt g 

określono: 
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„Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: 

g) wewnętrznymi regulaminami Wykonawcy wydanymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile 

regulaminy te nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami umowy i IWZ.”. 

Mając na uwadze powyższy zapis Zamawiający akceptuje wewnętrzne regulacje Wykonawcy w kwestii 

technologicznej między innymi tj.: wskazanie placówki pocztowej obsługującej Zamawiającego, prawidłowe 

oznaczenie nadawanych przesyłek przez Zamawiającego i regulaminów. 

 

Pytanie 11 

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 10, czy Zamawiający podpisze Porozumienie do umowy 

regulujące kwestie technologiczne między innymi takich jak: wskazanie placówki pocztowej obsługującej 

Zamawiającego, prawidłowe oznaczenie nadawanych przesyłek przez Zamawiającego i regulaminów? 

 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający nie podpisze Porozumienia do umowy regulującej kwestie technologiczne między innymi takich 

jak: wskazanie placówki pocztowej obsługującej Zamawiającego, prawidłowe oznaczenie nadawanych 

przesyłek przez Zamawiającego i regulaminów, ponieważ Zamawiający akceptuje wewnętrzne regulacje  

i regulaminy obowiązujące u Wykonawcy w tym zakresie. 

 

Pytanie 12 

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty drogą email ? 

Jeżeli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie adresu e-mail do przesłania oferty. 

 

Odpowiedź nr 12 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty za pośrednictwem e-mail. 

 

Pytanie 13 

Czy w przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym 

– załącznik 1A, mogą zostać rozliczone według aktualnego cennika Wykonawcy w dniu ich nadania? 

 

Odpowiedź nr 13 

Zamawiający wyraża zgody na rozliczenie przesyłek, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym – 

załącznik nr 1A, według aktualnego cennika Wykonawcy w dniu ich nadania. 

 
 

             Z poważaniem 

            

           z up. WÓJTA 

     /-/ Waldemar Kalitka 

     ZASTĘPCA WÓJTA 
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Przygotowała: 

Sylwia Szaranek 

Tel. 65 615 69 66, pok. Nr 15 

Joanna Skrzypczak 

Tel. 65 615 69 54, pok. Nr 18 


