
 

 

 

Poznań, 23 listopada 2021 r.  

Znak: WARP-16/Z/2021 

        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/2021 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 wzorów umów.  

„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 

Wzór umowy  Załącznik nr 4  - dla części I zamówienia-  §2  ust 3) oraz ust 5) oraz § 5,   powtórzone w 

Formularzu Ofertowym: 

We wymienionych zapisach § 2 projektu umowy  Zamawiający wskazuje na niezmienność ceny do końca 

trwania umowy. 

Wykonawca wnosi o dodanie do treści projektu w  § 5 stanowiącym katalog możliwych zmian umowy -  

zapisów umożliwiających zmianę cen przesyłek pocztowych powszechnych (tj. podwyższenie lub ich 



 

 

 

obniżenie) trybem przewidzianym w zapisach Ustawy Prawo Pocztowe. 

Poniżej propozycja zapisu: 

„W przypadku zmiany cennika usług powszechnych  w trybie przewidzianym w  ustawie Prawo Pocztowe, po 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Kontroli Elektronicznej”  

 

Jednocześnie, stosownie do powyższej propozycji, wnosimy   analogicznie o  dostosowanie zapisów Formularza 

Ofertowego 

 

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 

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 4 

Postanowienia Umowne do części I – zapisy dotyczące kary umownej w § 3 ust 1 i § 4 ust 2: 

„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 dotyczących kar umownych Wykonawca wnosi o 

zmniejszenie jej wymiaru do 1% wartości brutto umowy. Zaproponowany przez Wykonawcę wymiar % kary 

zabezpiecza interes Zamawiającego jednocześnie jest akceptowalny z punktu widzenia interesu 

ekonomicznego Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

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

Umowy załączniku nr 4 i 4a.  

 

 



 

 

 

Pytanie 5 

Formularz cenowy dla II części zamówienia- świadczenie usług kurierskich: 

Wykonawca w ramach aktualnej oferty usług kurierskich stosuje rozgraniczenie na formaty S, M, L, XL i 

XXL gdzie: 

ROZMIAR 
Maksymalny WYMIAR w cm (wysokość x 

szerokość x długość) 
maksymalna MASA 

S 9 x 40 x 65 20 kg 

M 20 x 40 x 65 20 kg 

L 42 x 40 x 65 20 kg 

XL 60 x 60 x 70 20 kg 

2XL 

jeżeli którykolwiek z wymiarów lub masa przekracza 

parametry określone w rozmiarze XL;                                                    

wymiar max: wys.+szer.+dł. jest mniejsze/równe 250 

cm, przy czym długość nie przekracza 120 cm 

30 kg (z opcją do 50 kg) 

 

Opłata za nadawane przesyłki kurierskie jest kalkulowana wg ww. formatów.  

Na wycenę przesyłek kurierskich oprócz usług dodatkowych ma wpływ również ich sposób nadania, np.: 

- zaadresowanie przesyłki na etykiecie papierowej LUB elektroniczne wprowadzenie danych i 

wygenerowanie etykiety adresowej z systemu komputerowego, 

- wezwanie kuriera po odbiór przesyłek LUB przekazanie ich Wykonawcy w ramach usługi odbioru 

korespondencji z lokalizacji Zamawiającego . 

Aby wycenić wartość zamówionych usług kurierskich Wykonawca wnosi o zmianę formularza cenowego w 

części dotyczącej usług kurierskich i rozpisanie zgodnie z podanymi formatami i zaznaczonymi opcjami 

dodatkowymi. Takie rozpisanie pozwoli Wykonawcy na prawidłowe skalkulowanie oferty – w wariancie i 

cenach najkorzystniejszych dla Zamawiającego. 

Mając na uwadze prawidłowe skalkulowanie oferty i przedstawienie jej najkorzystniejszego z punktu widzenia 

Zamawiającego wariantu  Wykonawca wnosi o modyfikację formularza cenowego  - zastąpienie kolumny 

„Waga przesyłki”  kolumną „ROZMIAR przesyłki” zgodnie z poniższą propozycją: 

  

okres 01 - 12.2022 r. 

Lp. Rodzaj przesyłki ROZMIAR przesyłki 
ilość 

w szt. 

cena jedn. 

netto w zł 

wartość 

netto w zł 

stawka 

VAT w % 

wartość 

brutto w zł 

1 
Serwis krajowy (na  

terenie całego kraju) 

S  

 

      

M          

L      

XL          

2XL          



 

 

 

 

Jednocześnie wnioskujemy o zmianę określenia maksymalnych rozmiarów przesyłek kurierskich określonych w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  do części II zamówienia zgodnie z parametrami wskazanym dla 

przesyłek w rozmiarze 2XL. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy swoim formularzu cenowym. Wyjaśnia, iż większość przesyłek 

kurierskich jakie są nadawane mieszczą się w przedziale wagowym do 5 kg oraz nie przekraczają 

wysokości 9 cm. Jeżeli pojawią się przesyłki kurierskie jako niestandardowe, Wykonawca rozliczy je 

zgodnie z Tabelą opłat. 

Pytanie 6 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I  pkt 7 

W związku z zapisami pkt 7 Wykonawca wnosi o dodanie na końcu punktu treści doprecyzowującej, która 

wyeliminuje ewentualne wątpliwości stron: 

„ w każdym przypadku gdy przesyłka pocztowa została nadana w jednym z ww. trybów”   

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w załączniku nr 1 pkt 7, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„7. W ramach świadczenia usług pocztowych rejestrowanych za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru (ZPO), Wykonawca będzie realizował doręczanie tych przesyłek z zachowaniem 

terminów i w trybach określonych w przepisach: 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 

201); 

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. 2017 poz. 1257); 

- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r. poz. 1822 ze zm.); 

- ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369). 

    -  w każdym przypadku gdy przesyłka pocztowa została nadana w jednym z ww. trybów.” 

 

Usługa 

  
2 Dostarczenie do godz. 09:00          

3 Dostarczenie do godz. 12:00          

      RAZEM       


