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Żabia Wola, 05 stycznia 2023 r. 

Zamawiający: 

Gmina Żabia Wola 

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn.: „Świadczenie usług pocztowych w 2023 roku”. 

 

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje, że Wykonawca 

zadał pytanie do treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia: 

 

Pytanie nr 1: 

„Postępowanie nie uwzględnia regulaminów Wykonawcy. Wykonawca świadczy usługi m.in. w oparciu 

o wewnętrzne regulaminy na mocy, których odbywa się świadczenie wykonywanych usług. Czy 

Zamawiający dopuszcza po wyborze oferty Wykonawcy dodanie do umowy zapisów w formie 

załączników dotyczących regulaminów mających zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy zapisów w formie załączników dot. regulaminów. 

 

Pytanie nr 2: 

„Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ OPZ ust.6 pkt. 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu: - ….czynna we wszystkie dni robocze co najmniej 

5 godzin dziennie w tym w jeden dzień roboczy w tygodniu do godz. 19:00 lub w soboty przez minimum 

3 godziny, na następujący: „placówki pocztowe operatora powinny być czynne we wszystkie dni 

robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo 

wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa” Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki 

dotyczące placówek pocztowych w przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania 

do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na terenie kraju skutkujące czasowym niespełnianiem, 

z przyczyn niezależnych od PP, warunków określonych przez Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pod warunkiem, że w Gminie Żabia Wola jeden dzień 

w tygodniu będzie czynny do godz. 19:00. 

 

Pytanie nr 3: 

„Zamawiający w załączniku nr 3 do SWZ OPZ ust. 8 wskazał, że Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia przesyłek pocztowych codziennie w dni robocze: w godz. 8.30-12.00 Wykonawca 

informuje, że zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (art. 46 ust. 2 pkt. 5) Wykonawca zobowiązany jest do 

doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowiązanie operatora 

wyznaczonego do doręczania przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób narusza art. 46 ust. 

2 pkt. 1, który obliguje go do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych 

warunkach. Ponadto doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, 

a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych 

za jego pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją 
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umowy zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w tym wypadku 

w roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie. Wobec powyższego Wykonawca prosi o 

modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych godzin doręczania przesyłek 

nadchodzących do Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przedmiotu umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje stanowisko/zapisy OPZ, tj.: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

przesyłek w godzinach 8:30 – 12:00. 

 

Pytanie nr 4: 

„Zamawiający w załączniku nr 3 OPZ ust 9 wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę 50% osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. przyjmowania/ 

przemieszczania/doręczania przesyłek i potwierdził, że wymóg zatrudnienia dotyczy całego kraju. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o rewizję przekazanego stanowiska i zawężenie pracowników 

operacyjnych zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia do Gminy Żabia 

Wola ? 

Powyższe podyktowane jest czasochłonnością związaną z przygotowaniem wymaganej przez 

zamawiającego dokumentacji oraz zbyt krótkim czasem na jej przekazanie.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zawężenie pracowników operacyjnych zatrudnionych przez Wykonawcę przy 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 5: 

„Czy zamawiający może potwierdzić że w formularzu cenowym usługa potwierdzenie odbioru 

do przesyłek listowych dotyczy przesyłek rejestrowanych?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w formularzu cenowym usługa potwierdzenie odbioru do przesyłek 

listowych dotyczy przesyłek rejestrowanych. 

 

Pytanie nr 6: 

„Biorąc pod uwagę rozbudowaną strukturę Wykonawcy, skalę prowadzonej działalności, liczbę 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (ponad 65 000), 

a jednocześnie określenie przez Zamawiającego wielu czynności, które muszą być wykonywane 

w ramach stosunku pracy (tj. doręczania przesyłek pocztowych, przyjmowania do nadania, wydawania 

przesyłek, sortowania przesyłek), czyli w praktyce całego procesu składającego się na realizację 

przedmiotu zamówienia, a które realizowane są przez liczny personel Wykonawcy oraz uwzględniając 

fakt, iż pozyskanie dokumentów/oświadczeń określonych przez Zamawiającego wobec potencjalnie 

znacznej grupy osób jest fizycznie niemożliwe (w szczególności dostarczenie umów o pracę, 

potencjalnie dla 65 000 pracowników), a jednocześnie obarczone dużym ryzykiem naliczenia kary 

umownej, Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji warunków określonych w treści umowy/SWZ – 

poprzez ograniczenie dowodów do oświadczenia Wykonawcy zawierającego: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. W przypadku braku zgody 

Zamawiającego na urealnienie wymogu z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 

zwraca się z wnioskiem o ograniczenie każdorazowego wniosku o przedstawienie żądanych dowodów 
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zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w formie żądanej przez Zamawiającego, do maksymalnie 5 osób, 

przy jednoczesnym wydłużeniu terminu do 14 dni roboczych, co jest podyktowane centralizacją 

przechowywania właściwych dokumentów. 

 

Wykonawca zwraca uwagę, że przedstawienie imiennego wykazu pracowników delegowanych 

do realizacji przedmiotu zamówienia (praktycznie całego procesu) oraz każdorazowa aktualizacja tego 

wykazu są fizycznie niemożliwe, a sam wymóg w tym zakresie jest niedopasowany do realiów 

świadczenia usług pocztowych przez operatora pocztowego na terenie całego kraju. Wykonawca 

w procesie świadczenia usług nie kieruje pracowników do realizacji konkretnego przedmiotu 

zamówienia, przy zachowaniu jednak zasady wynikającej z przepisu art. 95 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Jednocześnie do wykonywania czynności wskazanych przez Zamawiającego 

dedykowanych jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników na terenie całego kraju. Wykonawca wnioskuje 

o rezygnację z wymogu określonego w treści § 5 ust. 1 pkt 2: Wykonawca lub podwykonawca 

najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotowej umowy wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). 

Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest 

do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany 

wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. 

Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy 

dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców).” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający  dokonuje modyfikacji warunków określonych w treści umowy/SWZ - poprzez 

ograniczenie dowodów do oświadczenia Wykonawcy zawierającego: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazane, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz 

podpis osoby uprawnień do złożenia oświadczenia. 

Zamawiający akceptuje  kontrolę dot. maksymalnie 5 osób oraz na wydłużenie terminu do 14 dni 

roboczych związanych z kontrolą. 

 

Pytanie nr 7: 

„Czy Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące placówek pocztowych w przypadku kiedy 

będą czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli 

w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa – zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego? Czy Zamawiający uzna 

za spełnione warunki w zakresie wydania przesyłek awizowanych, w sytuacji kiedy ich wydanie odbywa 

się na stanowiskach realizujących usługi pocztowe?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający uzna, stosując analogicznie odpowiedź zawartą w pytaniu nr 2. 

 

Pytanie nr 8: 

„Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę zapisów załącznika nr 4 § 1 ust 3 umowy 

na następujący: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres realizacji zamówienia 

placówki w Gminie Żabia Wola, dając Zamawiającemu możliwość dostarczenie własnym transportem 

do wyznaczonej przez Wykonawcę placówki przesyłki, w sposób umożliwiający nadanie przesyłki 
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u operatora wyznaczonego w dniu przekazania operatorowi pocztowemu, z który zostanie podpisana 

umowa. Punkt przyjmowania przesyłek musi być czynny w dni robocze co najmniej do godziny 15:00 

i musi być zlokalizowany w Gminie Żabia Wola.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy (§1 ust. 3). 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy (§1 ust. 3), w następujący 

sposób: 

Było: 

„W celu realizacji umowy Operator zapewni minimum: 

1) placówkę nadawczo - odbiorczą na terenie Żabiej Woli czynne w dni powszednie  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 oraz  

2) placówkę nadawczo - odbiorczą na terenie Żabiej Woli czynną w soboty  

w godz. 8.00-13.00,  

- z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” 

Jest: 

„Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres realizacji zamówienia placówki 

w Gminie Żabia Wola, dając Zamawiającemu możliwość dostarczenia własnym transportem 

do wyznaczonej przez Wykonawcę placówki przesyłki, w sposób umożliwiający nadanie przesyłki 

u operatora wyznaczonego w dniu przekazania operatorowi pocztowemu, z którym zostanie podpisana 

umowa. Punkt przyjmowania przesyłek musi być czynny w dni robocze co najmniej do godziny 15:00 

i musi być zlokalizowany w Gminie Żabia Wola.” 

 

Pytanie nr 9: 

„Dotyczy treści załącznika nr 4 § 3 ust 11 umowa. 

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 za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu: „należności 

wynikające z faktury VAT Zamawiający regulować będzie, przelewem na konto wskazane na fakturze 

w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł 

wpłaty „wpłata za fakturę VAT nr. ……….. umowa nr …………….” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy (§3 ust. 11). 

 

Pytanie nr 10: 

„Dotyczy treści załącznika nr 3 OPZ ust 16. 

Zamawiający zawarł wymóg: „Wykonawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego 

pokwitowanie odbioru przesyłki, potwierdzonej przez jej adresata, niezwłocznie po dokonaniu 

doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia.”. 

Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki 

wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie 

krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 

545). 

Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym, zobowiązany do stosowania wymienionego 

Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania terminu 7-dniowego w 100%. 

W związku z powyższym wnioskujemy o skreślenie wyrazów „nie później jednak niż w ciągu 14 dni 

roboczych od dnia doręczenia” jako niezgodnych z przepisami powszechnie obowiązującymi 
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i zastąpienie ich wpisem „Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, pokwitowane przez 

adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po jej doręczeniu.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca  dostarczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie 

odbioru przesyłki, potwierdzonej przez jej adresata, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, 

nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia. 

 

Pytanie nr 11: 

„Dotyczy treści załącznika nr 4 § 8 ust 4 umowa. 

To postanowienie jest zdaniem wykonawcy tożsame z zastrzeżeniem oderwanej od szkody, rażąco 

wygórowanej kary umownej, niedostosowanej do potencjalnej szkody i prowadzącej 

do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. 

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o analizę 

przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych 

poprzez: 

Dotyczy ust 4 pkt 1) - wykreślenie i odwołanie do zasad odpowiedzialności odszkodowawczej 

wynikających z przepisów ogólnych wynikających z Prawa Pocztowego, bądź ograniczenie wysokości 

kar do poziomu 2% kwoty niewykorzystanej z umowy. 

Dotyczy ust 4 pkt 2) - ograniczenie wysokości kary umownej w przypadku niedostarczenia dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki przy czym Zamawiający 

określa 7 dni roboczych do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

osób realizujących przedmiot zamówienia. 

Dotyczy ust 4 pkt 3) – wykreślenie 

Dotyczy ust. 4 pkt 4) – wykreślenie 

- uwzględnienie we wzorze umowy postanowień dotyczących konieczności przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego (z udziałem Wykonawcy) przed nałożeniem kary umownej.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dotyczy §8 ust. 4 pkt 1) – Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. 

Dotyczy §8 ust. 4 pkt 2) – Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów załącznika nr 4 do SWZ – Wzór 

umowy. 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy (§8 ust. 4 pkt 2)) w następujący 

sposób: 

Było: 

„100 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia dowodów potwierdzających zatrudnienie 

osób wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 1) w terminie o którym mowa w § 5 ust 1 pkt. 2)”. 

Jest: 

„50 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia dowodów potwierdzających zatrudnienie 

osób wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 1) w terminie o którym mowa w § 5 ust 1 pkt. 2)”. 

Dotyczy §8 ust. 4 pkt 3) – Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. 

Dotyczy §8 ust. 4 pkt 4) - Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów załącznika nr 4 do SWZ – Wzór 

umowy. 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy (§8 ust. 4 pkt 4)) w następujący 

sposób: 

Było: 

„1% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

obowiązku, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 3) - za każdy przypadek naruszenia.” 

Jest: 
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„0,1% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

obowiązku, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 3) - za każdy przypadek naruszenia.” 

 

Pytanie nr 12: 

„Zamawiający w załączniku nr 3 OPZ ust 5 wskazał: 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostarczania przesyłek do każdego miejsca 

w Polsce i na świecie, wskazanego przez Zamawiającego jako adres przesyłki. 

Wobec powyższego Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku przesyłek zagranicznych będą 

obowiązywały międzynarodowe przepisy pocztowe, tj. Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 

wraz z aktami wykonawczymi: Regulaminem Poczty Listowej – Berno 2013 i Regulaminem 

dotyczącym paczek pocztowych – Berno 2013 oraz Regulaminów usług pocztowych w obrocie 

zagranicznym? 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rejestrowanych również w obrocie zagranicznym wraz 

z usługą komplementarną zwrotne potwierdzenie odbioru, Wykonawca pragnie podkreślić , że na mocy 

międzynarodowych przepisów nie wszystkie kraje świadczą taką usługę. Nie przyjmuje 

się potwierdzenia odbioru do przesyłki rejestrowanej wysyłanej do Brazylii, Danii i Wielkiej Brytanii 

oraz Irlandii Płn. oraz nie przyjmuje się potwierdzenia odbioru do paczki pocztowej wysyłanej 

do Kanady i Szwecji. 

Pragniemy także zwrócić uwagę na zmiany dotyczące wypełnienia deklaracji celnych od stycznia 

2021.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że w przypadku przesyłek zagranicznych będą obowiązywały 

międzynarodowe przepisy BERNO 2013 oraz regulamin świadczenia usług w obrocie zagranicznym. 

 

2. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, w związku z art. 286 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający 

informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 09.01.2023 r. na dzień 11.01.2023 r. godz. 

10:00. Otwarcie ofert nastąpi 11.01.2023 r. o godz. 11:00. W konsekwencji zmianie ulega termin 

związania ofertą do dnia 09.02.2023 r. 

 

3. Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Przewodniczący 

Komisji Przetargowej 
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