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Gdańsk, dnia 11.03.2019 r. 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/36/055/U/19 prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług kurierskich dla Politechniki Gdańskiej. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) informuje, iż  do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące 

treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na 

pytania. 
 

Pytanie 1: 

Zał. nr 1 ust. 2 i ust. 3 

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów, ewentualnie ich modyfikację poprzez podanie wyrażenia: 

W przypadku skorzystania z usług dodatkowych/komplementarnych nie ujętych w formularzu cenowym 

oraz nadawania przesyłek ponad gabarytowych zostaną naliczone opłaty zgodnie z cennikiem 

Wykonawcy obowiązującym w dniu przyjęcia usługi realizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów, których dotyczy pytanie i nie wyraża zgody na 

zmianę tych zapisów. Zamawiający wyjaśnia, że oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym 

(załącznik nr 1 do SIWZ) dotyczą wyłącznie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oraz 

w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenia te nie dotyczą usług 

dodatkowych/komplementarnych nie ujętych w formularzu cenowym oraz nadawania przesyłek ponad 

gabarytowych. 

Pytanie 2: 

Zał. nr 4 OPZ , ust. 6.3, 7.3 oraz umowa 

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dotyczącego odbioru przesyłek w przeciągu trzech godzin od 

momentu otrzymania zlecenia. Wykonawca świadczy usługi na rzecz dużej ilości klientów i nie jest w 

stanie realizować usług kurierskich na indywidualnych zasadach określonych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Odpowiadając na pytanie zamawiający zmienia zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ, w punktach 6.3, 6.4, 

7.3 i 7.4, następująco: 

Jest: 

6.3 oraz 7.3, umowa § 1 ust. 6.3 oraz 7.3  

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru przesyłek kurierskich od Zamawiającego w ciągu trzech godzin 

od otrzymania zlecenia, z miejsc wskazanych przez osoby składające zlecenie. Osobami upoważnionymi 

do składania zleceń, są wyznaczeni pracownicy Zamawiającego  
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6.4 oraz 7.4, umowa § 1 ust. 6.4 oraz 7.4  

Odbiór przesyłek kurierskich od Zamawiającego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 17:00, a w szczególnych przypadkach do godz. 18:00 z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Odbiór przesyłek będzie następował w dniu złożenia zlecenia, o którym 

mowa w punkcie 6.1 powyżej. 

Powinno być: 

6.3 oraz 7.3, umowa § 1 ust. 6.3 oraz 7.3 

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru przesyłek kurierskich od Zamawiającego z miejsc wskazanych 

przez osoby składające zlecenie. Osobami upoważnionymi do składania zleceń, są wyznaczeni 

pracownicy Zamawiającego  

6.4 oraz 7.4, umowa § 1 ust. 6.3 oraz 7.3 

Odbiór przesyłek kurierskich od Zamawiającego odbywać się będzie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8:00 do 15:00, a w szczególnych przypadkach do godz. 18:00, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. Odbiór przesyłek będzie następował w dniu złożenia zlecenia, o którym 

mowa w punkcie 6.1 powyżej. 

Pytanie 3: 

Zał. nr 4 OPZ ust. 6.6, 7.6 oraz umowa par. 1 ust. 6.6 i 7.6 

Wykonawca informuje, że posiada następujące standardy jakościowe w zakresie terminów doręczenia: 

- dla przesyłek krajowych  

Pocztex Kurier Miejski 

Przesyłki nadane w serwisie doręczane są w dniu nadania, od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminach liczonych od momentu odbioru 

przesyłki przez kuriera: 

- do 3 godzin -  w granicach administracyjnych miasta powiatowego albo na prawach powiatu, 

gdy nadanie nastąpiło do godz. 17:00 

- do 4 godzin  - poza granicami administracyjnymi miasta nadania, gdy nadanie nastąpiło do 

godziny 16:00. Odległość miejscowości, w której dokonuje się odbioru od miejscowości 

doręczenia nie może być większa niż 40 km. 

Przesyłka nadana po godzinach, o których mowa powyżej doręczona jest w następnych dniu, 

z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, do godz. 10:00. 

Pocztex Kurier Krajowy 

Przesyłki nadawane są i doręczane w tym samym dniu. Serwis świadczony jest w wyznaczonych 

relacjach określonych w „Wykazie relacji dla przesyłek nadanych w serwisie Pocztex Kurier 

Krajowy” 

Pocztex Kurier Bezpośredni 

Przesyłki przyjmowane są i doręczane na warunkach ustalanych indywidualnie dla każdej 

przesyłki przy przyjęciu zlecenia. 

Pocztex Ekspres 24 

Przesyłki doręczane są do dwóch dni roboczych po dniu nadania, od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy pod warunkiem nadania w miastach 

wojewódzkich do godziny 17:00 w siedzibie nadawcy lub do godziny 15:00 w pozostałych 

przypadkach. Przesyłki niestandardowe doręczane są maksymalnie do czwartego dnia 

roboczego. 

Dla przesyłek Pocztex Ekspres 24 nadanych z usługami dodatkowymi: doręczenie do 8:00, 

doręczenie do 9:00, doręczenie do 12:00, doręczenie na wskazaną godzinę, doręczenie po 

godzinie 17: 00, doręczenie we wskazanym dniu oraz w przypadku przesyłek z zawartością 
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owadów i żywych ptaków (w szczególności pszczół i piskląt ptactwa domowego) doręczenie 

następnego dnia roboczego po dniu nadania. 

- dla przesyłek zagranicznych zgodnie z zapisami rozdziału II „Podstawowe Warunki realizacji 

usługi” § 7 ust. 1-3 Wykonawca wykonuje usługę między Polską a krajami podanymi w „Wykazie 

krajów lub terytoriów, z którymi realizowana jest usługa [nazwa handlowa usługi Wykonawcy]” 

stanowiącym załącznik nr 1B Regulaminu. Natomiast „Wykaz gwarantowanych dni doręczenie 

przesyłek [nazwa handlowa Wykonawcy] nadanych w Polsce” stanowi załącznik nr 1C do 

Regulaminu. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający akceptuje standardy jakościowe w zakresie terminów 

doręczania oferowanych przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące terminów doręczenia przesyłek wskazanych w SIWZ 

Pytanie 4: 

Zał. nr 1 OPZ ust. 12 oraz umowa par. 1 ust. 14 

Wykonawca informuje, że ubezpieczenie przesyłek jest usługą dodatkową i odpłatną, jedynie w 

przypadku usługi kurierskiej w obrocie krajowym w cenę usługi wliczone jest ubezpieczenie do kwoty 5 

tys. zł. 

Czy Zamawiający zaakceptuje powyższe? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 4 do SIWZ pkt. 12 oraz § 1 ust. 14 

umowy, następująco: 

Jest: 

Pkt. 12 załącznika nr 4 do SIWZ oraz § 1 ust. 14 umowy 

Przesyłki będą podlegały obligatoryjnemu ubezpieczeniu, według stawek obowiązujących u Wykonawcy 
na jego koszt. 

Powinno być: 

Przesyłki krajowe będą podlegały obligatoryjnemu ubezpieczeniu, według stawek obowiązujących 
u Wykonawcy na jego koszt. 

Pytanie 5 

Zał. nr 1 OPZ ust. 15 oraz umowa par. 1 ust. 17 

Wykonawca informuje, że zgodnie z regulaminem usługi kurierskiej „Za zagwarantowanie jakości 

opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada nadawca. Przesyłki, powinny być 

zapakowane odpowiednio do formy, masy i zawartości z uwzględnieniem okoliczności mogących wpłynąć 

na stan opakowania przesyłki w tym tych związanych z przemieszczeniem przesyłki przez Wykonawcę”. 

W przypadku nie dostosowania się do powyższego Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki 

do nadania” 

Czy Zamawiający zaakceptuje powyższe ? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie zamawiający wprowadza zmianę w zał. nr 4 do SIWZ pkt. 15 oraz w paragrafie 

1 ust. 17 umowy. 
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Jest: 

Wykonawca przy odbiorze przesyłek od Zamawiającego zobowiązany jest ocenić stan zabezpieczenia 
przesyłki przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w razie potrzeby zapewnić na swój koszt dodatkowe 
koperty lub opakowania. 

Po zmianie: 

Za zagwarantowanie jakości opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada nadawca. 

Przesyłki, powinny być zapakowane odpowiednio do formy, masy i zawartości z uwzględnieniem 

okoliczności mogących wpłynąć na stan opakowania przesyłki w tym tych związanych z 

przemieszczeniem przesyłki przez Wykonawcę 

Pytanie 6 

Zał. nr 1 OPZ ust. 19, 21 oraz umowa par. 3 ust. 4 

Wykonawca informuje, że nie jest w stanie wystawiać faktury po każdym zrealizowanym zleceniu. 

Ponadto Wykonawca  informuje, że: 

- za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy, 

-  faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu 

informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania 

faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia 

faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia 

faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 

fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie 

rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje sposób rozliczania obowiązujący u Wykonawcy 

oraz inny niż określony przez Zamawiającego w umowie termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia 

faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności 

za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 

Pytanie 6a 

Wykonawca ponadto wnosi o uzupełnienie zapisu wzoru umowy o informacje: 

a. za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy, 

b. za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca będzie naliczać odsetki ustawowe za 

opóźnienie oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania 

należności. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą przez 

Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej, 

c. w przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 dni od 

wskazanego w pkt. 4 terminu zapłaty, usługa począwszy od następnego okresu rozliczeniowego 

będzie realizowana z zastosowaniem formy płatności „z góry”, na ogólnie obowiązujących 

zasadach. Ponowne zastosowanie formy opłaty „z dołu” nastąpić może począwszy od 

następnego okresu rozliczeniowego, po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami, 

d. w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie za faktury, Wykonawca ma prawo do 

zaliczenia otrzymanych płatności na poczet zaległych należności, w tym odsetek, bez względu na 

tytuł podanej płatności. 
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Wykonawca dodatkowo wyjaśnia, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowo” wystawionej 

faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi 

zawierać faktura. W przypadku błędów lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 

106j wystawić fakturę korygującą bądź notę korygującą – zgodnie z art. 106k. Faktura korygująca/nota 

księgowa nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do 

stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej/noty księgowej jest zatem 

faktura pierwotna. W związku z tym należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia 

faktury pierwotnej. Faktura korygująca/nota księgowa powinna bowiem oprócz elementów korygowanych 

odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. Powyższe potwierdza stanowisko 

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji. W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, 

że brak jest podstaw do wprowadzenia pojęcia prawidłowości faktury, a ewentualny błąd bądź brak w jej 

treści nie może mieć wpływu na umowny termin płatności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian. 

Pytanie 7: 

Zał. nr 1 OPZ ust. 23 i 24 oraz umowa par. 1 ust. 22 i 23 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów. Jednocześnie informuje, że nie ma możliwości generowania 

comiesięcznych zestawień zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów. 

Pytanie 8: 

Zał. 4 umowa par. 3 ust. 1  

Wykonawca wnosi o dodanie wyrażenia „… strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w kwocie brutto: 

…” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany, gdyż określenie „maksymalne” 

mo0głoby wprowadzić w błąd, że obowiązuje jakieś zarządzenie ustalające maksymalne wynagrodzenie. 

Pytanie 9: 

Zał. 4 umowa par. 4 

Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej w ust. 1 i 2 do 5% od kwoty niewykorzystanej z umowy.  

Ponadto Wykonawca informuje, że jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez 

Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także 

uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w 

odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego 

wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być 

uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 

kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, Wykonawca wnosi o 

wykreślenie zapisu względnie jego modyfikację i dodanie do treści ust. 3 zwrotu: „po przeprowadzeniu 

postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w § 4 ust. 1 i 2 umowy wyrażenia „niewykorzystanego 

wynagrodzenia brutto”.  

W związku z tym § 4 ust. 1 i 2 umowy otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% niewykorzystanego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% niewykorzystanego 
wynagrodzenia brutto za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie pozostałych zmian. Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, 
że w przedstawionej sytuacji Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie o zapłatę nieotrzymanej części 
wynagrodzenia, sąd badałby czy zaistniał stan potrącalności, czy naliczona kara umowna potrącona 
została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. 

Pytanie 10: 

Zał. 4 umowa par. 6 ust. 4 lit. a 

Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. ust. czyli wykreślenie konieczności analizy wpływu zmiany stawki 

VAT na koszty Wykonawcy i Adekwatnie wnosi o zmianę zapisu ust. 4 lit. d i e 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany, gdyż wykreślenie powyższych 

zapisów spowodowałoby niezgodność umowy z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pytanie 11: 

Formularz cenowy  

Zamawiający umieścił w formularzu cenowym usługi, do których Wykonawca świadczy także usługi 

dodatkowe i komplementarne, albo dolicza dodatkowe opłaty np. za przesyłki niestandardowe. Jeśli 

Zamawiający nie wskaże usług dodatkowych albo komplementarnych, wymiarów i kształtu przesyłek, to 

Wykonawca na tym etapie nie będzie w stanie oszacować wszystkich kosztów i wycenić usług, z których 

Zamawiający być może będzie miał potrzebę skorzystać.  

Wykonawca może wycenić poszczególne usługi z uwzględnieniem wszystkich możliwych opłat 

dodatkowych, ale wówczas cena jednostkowa przesyłki będzie nieproporcjonalnie wysoka i w sposób 

istotny wpłynie na wartość kontraktu. 

W związku z tym Wykonawca prosi o określenie wymiarów przesyłek i ich kształtu oraz o wskazanie w 

formularzu rodzajów usług dodatkowych i komplementarnych w celu prawidłowej wyceny usług. 

Ewentualnie wnosimy o uzupełnienie przedmiotu zamówienia w sposób następujący: „Zamawiający 

oświadcza, że w ramach umowy nie będzie nadawał przesyłek niestandardowych według definicji 

Wykonawcy wskazanej w Regulaminie świadczenia usługi. W przypadku usług dodatkowych i 

komplementarnych do usług objętych zamówieniem, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym 

zastosowanie będą miały stawki cenowe wg Cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji 

usługi”. 

W celach informacyjnych podajemy rodzaje usług dodatkowych i komplementarnych i prosimy o 

zaznaczenie znakiem „x” usług, z których Zamawiający zamierza skorzystać: 
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Doręczenie do 8:00  

Doręczenie na wskazaną godzinę  

Doręczenie do rąk własnych  

Doręczenie we wskazanym dniu  

Potwierdzenie doręczenia albo zwrotu przesyłki SMS-

em lub e-mailem 
 

Ostrożnie  

Dokumenty zwrotne  

Sprawdzenie zawartości  

Potwierdzenie odbioru:  

Odbiór/doręczenie w sobotę  

Pobranie 

- przekazanie kwoty pobrania na rachunek bankowy  

- przekazanie kwoty pobrania na adres przekazem 

pocztowym 
 

Wartość  (wskazać deklarowaną wartość przesyłki)  

Przesyłka niestandardowa*)  

*) Przesyłka niestandardowa: 

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

wymiar (długość) nie może przekroczyć150 cm, 

 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), 

 kształt owalny, okrągły, cylindryczny (np. tuba, rulon, wałek z tkaniną), 

 zawierającą dwie opony, 

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

o maksymalnych wymiarach 55 cm x 45 cm). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie ma wiedzy na temat przesyłek niestandardowych. Wszelkie informacje 

przewidziane na etapie postępowania zostały zawarte w formularzu cenowym (załącznik nr 4 do SIWZ). 

Wszelkie przesyłki nieprzewidziane w umowie nie będą zamawiane przez zmawiającego na zasadach 

określonych w przedmiotowym postępowaniu.  

Pytanie 12: 

Czy Zamawiający dopuszcza po wyborze wykonawcy świadczenie usług kurierskich w oparciu o ustawę 

Prawo pocztowe, przepisy wykonawcze do ustawy Prawo pocztowe oraz regulaminy usług kurierskich 

Wykonawcy opublikowane na stronach internetowych Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ, pkt. 27 Zamawiający określił podstawy prawne 

świadczenia usług kurierskich i między innymi są w tym miejscu wpisane przepisy ustawy Prawo 

pocztowe. Zamawiający zmienia pkt. 27 załącznika nr 4 do SIWZ poprzez dopisanie poniższego punktu: 
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vii. zapisy regulaminów usług kurierskich Wykonawcy, regulujące kwestie nieuregulowane niniejszą 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy wg wzorca obowiązującego u Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

W związku z zachowaniem, w szczególności, zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Wykonawców, zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy wg. wzorca obowiązującego 

u Wykonawcy. 

Powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców. W związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania i otwarcia 

ofert nie ulega zmianie. 

mgr inż. Mariusz Miler 

(Kierownik Zamawiającego 
/osoba upoważniona) 


