
 

 

 

Poznań, 29 listopada 2019 r.  

Znak: WARP -31/Z/2019 

        Wykonawcy w postępowaniu 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania 

przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, a 

także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego oraz usług kurierskich 

na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w 

Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych.   

 
W związku z otrzymaniem pytań do treści zapytania ofertowego WARP-31/Z/2019 na 

świadczenie usług pocztowych i kurierskich w imieniu Zamawiającego przekazuję  
poniższe wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do WARP-31/Z/2019 pkt 4 

We wskazanym punkcie Zamawiający wskazuje zobowiązanie operatora do doręczenia przesyłek 

listowych krajowych w terminach gwarantowanych – do 2 dnia roboczego licząc od dnia następnego po 

dniu nadania przesyłki najszybszej kategorii oraz do 4 dnia roboczego licząc od dnia następnego  po  

dniu nadania przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 

Wykonawca informuje, że w gwarantowanych terminach doręcza przesyłki o charakterze kurierskim , 

znacznie droższe od przesyłek listowych, natomiast w odniesieniu do przesyłek o charakterze listowym 

podaje przewidywane terminy doręczeń. 

Uwzględniając powyższe Wykonawca wnosi o modyfikację pkt 4 w następujący sposób: 

Treść: 

„Operator zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia 

(…)” 

zastąpić treścią: 

„Operator będzie doręczał przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia w 

przewidywanych terminach (…)”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w załączniku nr 1 pkt 4, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Operator będzie doręczał przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia w 

przewidywanych terminach: do 2 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu nadania 

przesyłki w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, do 4 dni roboczych licząc od dnia 

następnego po dniu nadania przesyłki w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej 

kategorii”. 

 

Pytanie 2 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do WARP-31/Z/2019 pkt 5 

Zamawiający we wskazanym pkt wymaga od operatora doręczania przesyłek krajowych, o których mowa 

w pkt 7 OPZ  w terminach  zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 



 

 

 

29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora 

wyznaczonego (Dz.U. z 2013, poz. 545). 

Wykonawca zwraca uwagę, że przywołane w pkt 5 rozporządzenie dotyczy usług powszechnych, które 

doręczane są z uwzględnieniem przewidywanych terminów doręczeń: 

- przesyłka najszybszej kategorii – do 1 dnia roboczego licząc od dnia następnego po dniu nadania, 

- przesyłka nie będąca przesyłką najszybszej kategorii – do 3  dnia roboczego licząc od dnia następnego 

po dniu nadania. 

Wyżej wymienione  terminy różnią się od wymogów określonych w OPZ pkt 4. 

Zachowanie wskazanych przewidywanych terminów jest możliwe przy wycenie usług powszechnych. 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o: 

• wyodrębnienie w formularzu cenowym przesyłek , o których mowa w pkt 7 , co pozwoli 
na inną ich wycenę  

lub 

•   dopuszczenie doręczania przesyłek, o których mowa w pkt 7   OPZ w terminach 
określonych w pkt 4 OPZ , wówczas ich wyodrębnienie w formularzu nie będzie 
konieczne. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w załączniku nr 1 pkt 5, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Operator będzie doręczał przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia w 

przewidywanych terminach: do 2 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu nadania 

przesyłki w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, do 4 dni roboczych licząc od dnia 

następnego po dniu nadania przesyłki w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej 

kategorii”. 

 

Pytanie 3 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1a do WARP-31/Z/2019, pkt 3a) 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści pkt 3a) o treść: 

„ z zastrzeżeniem, że przesyłka zostanie nadana w dniu roboczym do godziny granicznej.  

Przesyłkę uznaje się za nadaną do godziny granicznej o ile: 

- została nadana do godz. 15:00 w placówce operatora, 

- została nadana do godz. 17:00 za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w 

mieście wojewódzkim.”  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w załączniku nr 1a pkt 3a, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Usługi świadczone w serwisie krajowym na terenie całego kraju - gwarantowane doręczenie 

do dwóch dni roboczych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że 

przesyłka zostanie nadana w dniu roboczym do godziny granicznej.  

Przesyłkę uznaje się za nadaną do godziny granicznej o ile: 

- została nadana do godz. 15:00 w placówce operatora, 

- została nadana do godz. 17:00 za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego mieszczącej 

się w mieście wojewódzkim. 

 

 

 



 

 

 

Pytanie 4 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1a do WARP-31/Z/2019, pkt 3b) 

 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści pkt 3b) o treść: 

„ z zastrzeżeniem, że przesyłka zostanie nadana w dniu roboczym do godziny granicznej. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w załączniku nr 1a pkt 3b, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Usługi świadczone w serwisie krajowym na terenie całego kraju doręczanie następnego dnia 

roboczego do godz. 09:00 lub godz. 12:00 zgodnie ze zleceniem Zamawiającego z 
zastrzeżeniem, że przesyłka zostanie nadana w dniu roboczym do godziny granicznej.  
Przesyłkę uznaje się za nadaną do godziny granicznej o ile: 

- została nadana do godz. 15:00 w placówce operatora, 

- została nadana do godz. 17:00 za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się 

w mieście wojewódzkim 

Pytanie 5 

 

Formularz ofertowy dla części I oraz II zamówienia – Akceptacja w pkt.2: 

„Termin płatności faktury na 21 dni licząc od dni dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do 

siedziby Zamawiającego(…)” 

 

Wykonawca zwraca uwagę, iż zapisy różnią się od tych umieszczonych w treści Zapytania 

ofertowego oraz wzorach umów. Prosimy o zmianę wskazanej treści na zapis „Termin 

płatności faktury na 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury dla Zamawiającego (…)” 

 

Ponadto Wykonawca zauważa, że 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.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w załączniku nr 3 i 3a – akceptacja w pkt 2, który otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„termin płatności faktury na 21 dni licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pytanie 6 

 

Umowa (wzór) – Załącznik 4, §2 ust 7  i Załącznik 4a §2 ust 8 

„Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego” 

 

Wykonawca wnosi o zmianę  ww. zapisów na treść o następującym brzmieniu: 

„Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuję, iż pozostaje przy zapisach we wzorze Umowy załączniku nr 4 §2 ust 7 i 

załącznik 4a §2 ust 8; 

„Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego”. 

 

Pytanie 7 

 

Umowa (wzór) – Załączniki 4 i 4a §3 ust.1 oraz 4 ust 2: 

Zgodnie z § 3 ust 1 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 

umowy”. Z kolei w § 4 ust 2 mowa o karze umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w 

wysokości 2%. 

 

Rozumiejąc zasadność zamieszczenia zapisów dotyczących kar umownych Wykonawca wnosi o 

ujednolicenie zapisów umownych poprzez określenie wymiaru kary na poziomie 2% wartości 

brutto umowy. Zaproponowany w jednym z zapisów wymiar 5% kary jest w ocenie Wykonawcy 

zbyt dotkliwy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w załączniku nr 4 i 4a §3 pkt 1, który otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §2 pkt. 1 

umowy” 

 


