
 

 

 

Poznań, 30 listopada 2020 r.  

Znak: WARP-16/Z/2020 

        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-16/Z/2020 na 

świadczenie usług pocztowych i kurierskich w imieniu Zamawiającego przekazuję  

poniższe wyjaśnienia: 
 

Pytanie 1 

Formularz ofertowy dla części I oraz II zamówienia – oraz odpowiednio zapisy umowy i SOPZ 

„Płatność za wykonania zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 

dni licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.” 

oraz 

„Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego” 

Termin 21-dniowy od daty wystawienia faktury VAT de facto oznacza, że za usługi wykonane na 

początku miesiąca, Zamawiający zapłaciłby ponad 50 dni później. Dlatego Zamawiający wnosi o 

skrócenie terminu płatności do 14 dni. Dla ułatwienia wzajemnych rozliczeń tj. określenia daty, na 

którą przypada fakt uiszczenia płatności Wykonawca prosi o zmianę wskazanych zapisów na 

poniższe:  

„Płatność za wykonania zamówienia – przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 

dni licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.” 

oraz 

„Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuję, iż pozostaje przy zapisach we wzorze Umowy załączniku nr 4 §2 ust 6 i 

ust 7 oraz załącznik 4a §2 ust 7 ust 8; 

„Zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego”. 

Pytanie 2 

Formularz Ofertowy dla części I Zamówienia, powtórzone we wzorze Umowy: 

„Akceptujemy: 

1. Wskazany w zapytaniu ofertowym wymóg niezmienności ceny i warunków 



 

 

 

oferty do końca trwania Umowy” 
Wykonawca wnosi o dodanie zapisów umożliwiających zmianę cen przesyłek pocztowych (tj. 

podwyższenie lub ich obniżenie) trybem przewidzianym w zapisach ustawy prawo pocztowe w 

następującym brzmieniu, jako ciąg dalszy wskazanego zapisu: 

„…..za wyjątkiem zmiany Cennika Usług Powszechnych w trybie przewidywanym w Ustawie Prawo 

Pocztowe”. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuję, iż pozostaje przy zapisach w formularzu ofertowym załącznik nr 3 i 3a 

oraz powtórzonych we wzorze Umowy załączniku nr 4 i 4a. 

Pytanie 3 

Formularz Cenowy dla części I Zamówienia, powtórzone w SOPZ do części I: 

„3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:  

1) zwykłe – przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w 

obrocie krajowym i zagranicznym, (….)” 

Wykonawca informuje, że na skutek zmian w ofercie przesyłek zagranicznych w tym roku zostały 

wycofane zagraniczne listy zwykłe – EKONOMICZNE. Do dyspozycji w zakresie 

nierejestrowanych przesyłek zagranicznych pozostają obecnie listy zwykłe – PRIORYTETOWE. 

W związku z powyższym Wykonawca nie ma możliwości wyceny takich przesyłek inaczej, niż jako 

przesyłki priorytetowe. Czy Zamawiający zgodzi się na powyższą propozycję?   

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuję, iż wyraża zgodę na powyższą propozycję, zastąpienia zagranicznych 

listów zwykłych – EKONOMICZNE, zagranicznymi listami zwykłymi – PRIORYTETOWE.  

Pytanie 4 

Postanowienia Umowne do części I - § 3 ust. 4: 

„4. Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za 

niewykonaną usługę pocztową, podlegają oprocentowaniu w wysokości ustawowej. 

Odsetki przysługują od dnia:  

1) w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony od dnia 

uznania reklamacji lub  

2) od dnia doręczenia wezwania do zapłaty”.  

Znając podstawę prawną sformułowania powyższego obostrzenia w treści umowy Wykonawca 

wnosi o nieobciążanie go dodatkową „karą od kary”. Wykonawca dokłada starań by wywiązywać 

się ze wszelkich zobowiązań odszkodowawczych natomiast w ciężkim ekonomicznie okresie jaki 

spowodowała pandemia dodatkowe obciążenie ewentualnymi odsetkami odbieramy jako pewien 

brak zrozumienia. Dlatego wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuję, iż wyraża zgodę na nienaliczenia odsetek w czasie trwania stanu 



 

 

 

pandemii na terenie kraj, tj. w okresie do dnia zakończenia trwania stanu pandemii. 

Pytanie 5 

Postanowienia Umowne do części I – zapisy dot. karty umownej w § 3 i 4: 

„1. 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; ” 

Rozumiejąc zasadność zamieszczenia zapisów dot. kar umownych Wykonawca wnosi o 

zmniejszenie jej wymiaru do 1% wartości brutto umowy. Zaproponowany wymiar % kary jest w 

ocenie Wykonawcy zbyt dotkliwy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuję, iż pozostaje przy zapisach postanowień zawartych w § 3 i 4 we wzorze 

Umowy załączniku nr 4 i 4a.  

Pytanie 6 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do części I – pkt. 5: 

„5. Operator będzie zapewniał doręczanie przesyłek krajowych, o których mowa w ust. 7, z 

zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym 

wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 545) lub innym rozporządzeniu w tej sprawie, wydanym na podstawie 

ustawy Prawo pocztowe.” 

W poprzedzającym obecne Zapytanie Ofertowe  Zapytaniu o ofertę szacunkową Zamawiający 

wskazał, iż jest zainteresowany przesyłkami listowymi z kategorii ovatowanych przesyłek 

firmowych. Zgodnie z tym Wykonawca zamierza je ująć w Formularzu Cenowym niniejszego 

postępowania.  

Wykonawca pragnie zauważyć, iż w tym samym  postępowaniu Zamawiający wymienia 

jednocześnie: 

- przesyłki (firmowe) z określonymi przez siebie terminami doręczenia D+2 i D+4  

- przesyłki o jakich mowa w przytoczonym fragmencie – powszechne – z odmiennymi, 

określonymi w Rozporządzeniu terminami doręczenia (odpowiednio D+1 i D+3).  

Wykonawca rozumie, iż część (wymieniona w ust. 7) przesyłek listowych będą to „pisma 

urzędowe”, które jednak mając cechy przesyłki firmowej nie podlegają pod wymieniane 

Rozporządzenie. Wobec powyższego Wykonawca proponuje, aby dopisać w Formularzu 

Cenowym pozycje odnoszące się do powszechnych listów poleconych (EKONOMICZNYCH w 

formacie S , M i L) i odpowiednio do nich również usługi ZPO lub wykreślenie wskazanego zapisu     

ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuję, iż wykreśla w załączniku nr 1 § 5. 



 

 

 

Pytanie 7 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia część I – pkt. 6 - Z uwagi na sytuację związaną z 

pandemią COVID 19 , która ma  wpływ na obrót pocztowy zagraniczny Wykonawca wnosi o 

dopisanie do wskazanego punktu następującej treści: „z zastrzeżeniem czasowego zawieszenia 

przyjmowania przesyłek pocztowych do niektórych krajów z uwagi na pandemię COVID 19.”  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w załączniku nr 1 pkt 6, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„6. Przesyłki listowe i paczki  nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez 

Operatora do każdego miejsca w kraju i zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym 

Związkiem Pocztowym z zastrzeżeniem czasowego zawieszenia przyjmowania przesyłek 

pocztowych do niektórych krajów z uwagi na pandemię COVID 19”. 

 

Pytanie 8  

Formularz cenowy dla Ii części zamówienia- świadczenie usług kurierskich 

Wykonawca wskazuje iż traktuje przesyłkę kurierską jako niestandardową, spełniającą 

przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 

a) wymiary wynoszące 250 cm <(długość +szerokość=wysokość),=300 cm, przy czym największy 

wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm, 

b) wymiary wynoszące (długość +szerokość=Wysokość),=250 cm , przy czym największy wymiar 

(długość) nie może przekroczyć 150 cm, która posiada: 

-nieregularne kształty, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w opakowanie będące 

prostopadłościanem, lub 

- elementy wystające poza jej regularny obrys, lub 

- składające się z dwóch odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość ( np. za 

pomocą folii stretch, taśmy), 

c) kształt owalny, okrągły, cylindryczny ( np. tuba, rulon,) , 

za wyjątkiem przesyłek , których opakowanie stanowi koperta foliowa( zwana inaczej foliopakiem) 

lub koperta z wypełnieniem ( tzw. koperta bąbelkowa) o maksymalnych wymiarach 55 cmx45 cm.  

Mając na uwadze ww. kryteria jakimi posługuje się Wykonawca , klasyfikując przesyłkę kurierską 

jako niestandardową , zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje możliwość 

nadawania takich przesyłek, a jeżeli tak to prosimy o określenie ilości w poszczególnych 

przedziałach wagowych – poprzez dodanie dodatkowych pozycji w formularzu. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuję, iż nie jest w stanie określić czy będą realizowane w 2021 roku przesyłki 

kurierskie jako niestandardowe. Jeżeli pojawią się przesyłki kurierskie jako niestandardowe, 

Wykonawca rozliczy je zgodnie z Tabelą opłat.  

 


