
  
 

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY  

we Wrocławiu 

50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 78/79 

tel./fax: 071-344-30-89 

tel.  071-316-02-00 

 

                

      Wrocław, dnia 15 grudnia 2017 r.  
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WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając jako Zmawiający w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o 

przepisy art. 138o ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

ze zm.) pn.: „Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 

Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w 

obrocie krajowym i zagranicznym” – udziela wyjaśnień do złożonych zapytań oraz 

dokonuje zmian treści Specyfikacji. 

 

Zastrzeżenie nr 1 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 4 ust.2 oraz § 22 ust.3  projektu umowy 

polegającą na możliwości zastąpienia wykazu placówek pocztowych w formie 

papierowej określeniem –„ załącznik nr 3 - wykaz placówek operatora dostępny na 

stronie internetowej operatora  

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. 

W związku z powyższym § 4 ust. 2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Nadawane przez Nadawcę przesyłki, z wyłączeniem przesyłek kurierskich, będą w 

przypadku nieobecności adresatów awizowane i odbierane przez nich we właściwie 

oznaczonych placówkach pocztowych Operatora zlokalizowanych w każdej gminie w 

kraju. Wykaz w/w. placówek stanowi w zależności od wyboru Operatora Załącznik 

nr 3 do umowy lub dostępny jest na stronie internetowej Operatora.” 

 



Zastrzeżenie nr 2 

Zamawiający w §  4 ust.6 projektu umowy  wskazał, że Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenie całej korespondencji przychodzącej do Nadawcy, każdego dnia 

roboczego, jednak nie później niż do godziny 9:00. 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 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, a tym 

samym wykreślenie § 9 w zw. z § 17 ust.1 pkt. 1 i 2 odnoszącego się do czynności 

nie będącej przedmiotem zamówienia publicznego. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji i nie wyraża zgody na wniosek 

Wykonawcy w tym zakresie.  

Wymóg ustawowy to dostarczanie przesyłek z częstotliwością zapewniającą co 

najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek 

pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – Sąd wymaga w myśl przepisów 

ustawy tylko jednorazowego, a dostarczanie korespondencji w określonych 

godzinach bardzo ważne dla organizacji pracy Sądu, a co za tym idzie jest to 

czynność mające znaczenia dla przedmiotu zamówienia publicznego. 

 

Zastrzeżenie nr 3 

Wykonawca wnosi o sprostowanie rozbieżności w zakresie numeru załącznika do 

umowy w § 5 ust.7 – Regulamin jest załącznikiem nr 7 do umowy , a w § 22 ust.5 

załącznikiem nr 5 do umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. 



W związku z powyższym § 5 ust. 7 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółowe zasady odbioru korespondencji precyzuje Regulamin Operatora 

dotyczący świadczenia usług pocztowych oraz odbioru korespondencji z siedziby 

Zamawiającego i zasad prawidłowego adresowania i opakowania przesyłek, który 

jest Załącznikiem Nr 5 do umowy.” 

 

Zastrzeżenie nr 4 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu §  5 ust.5 dostosowując go do zapisów § 3 

ust.2. i proponuje jego nowe brzmienie „Z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia 

przesyłek Nadawcy przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w ustawie 

Prawo Pocztowe i w aktach wykonawczych”. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. 

W związku z powyższym § 5 ust. 5 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłek Nadawcy przysługuje 

odszkodowanie od Operatora Na zasadach określonych w ustawie Prawo Pocztowe i 

aktach wykonawczych określonych w § 3 ust. 2.” 

 

Zastrzeżenie nr 5 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu §  8 ust.2 albowiem powołano się na nie 

istniejący  zapis § 15 ust.4. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. 

W związku z powyższym § 8 ust. 2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Zwroty przesyłek nadanych w trakcie obowiązywania Umowy, dokonane do 

Nadawcy po okresie obowiązywania  Umowy, zostaną rozliczone według zasad 

określonych w § 16 ust. 5.” 

 

Zastrzeżenie nr 6 

§  13 ust. 2 – Wykonawca wnosi o określenie minimalnej gwarantowanej ilości usług, 

którą Zamawiający zleci Wykonawcy albowiem stawia do dyspozycji określony zasób 

środków  o osób celem realizacji zamówienia 



Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji i nie wyraża zgody na wniosek 

Wykonawcy w tym zakresie. Określenie minimalnej gwarantowanej ilości usług przez 

Zamawiającego nie jest możliwe, ponieważ ilość usług nie jest zależna od 

Zamawiającego. 

 

Zastrzeżenie nr 7 

§  13 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zamieszczenie zapisów o zmianie ceny usług 

powszechnych wynikających ze zmienionego cennika tych usług. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. 

W związku z powyższym § 13 ust. 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„W okresie obowiązywania Umowy ceny zawarte w formularzu cenowym mogą ulec 

zmianie na skutek  zmiany cennika usług powszechnych oraz stawki podatku od 

towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.” 

 

Zastrzeżenie nr 8 

§  13 ust. 1 – Wykonawca w celu doprecyzowania sposobu rozliczenia wnosi o 

dodanie po kropce zapisu „ a w przypadku usług nie wymienionych w 

przedmiotowym załączniku Nadawca będzie uiszczał opłatę zgodnie z cennikiem 

Operatora obowiązującym w dniu nadania przesyłek”. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. 

W związku z powyższym § 13 ust. 1 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Za wykonane usługi będące przedmiotem Umowy Operator będzie otrzymywać 

wynagrodzenie zgodne z ofertą zawartą w Formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku usług nie wymienionych w w/w Załączniku 



Nadawca będzie uiszczał opłatę zgodnie z cennikiem Operatora obowiązującym w 

dniu nadania przesyłek.” 

 

Zastrzeżenie nr 9 

§ 14 ust.3 – Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego paragrafu ze względu 

na uregulowanie kwestii niewykonania usługi przez ustawę Prawo Pocztowe i akty 

wykonawcze do niej oraz § 15 projektu umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. W związku z powyższym z Wzoru 

Umowy zostaje wykreślony § 14 ust. 3. 

 

Zastrzeżenie nr 10 

§  14 ust. 12 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa "zwłoki" na "opóźnienia" w 

zgodności z zapisem art. 481 §  1 kc 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. 

W związku z powyższym § 14 ust. 12 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Operator będzie miał prawo 

dochodzić od Nadawcy odsetek ustawowych.” 

 

Zastrzeżenie nr 11 

§  16 ust. 4 pkt 4 -  Wykonawca wnosi o jego wykreślenie jako sprzeczny z art. 83 

Prawa upadłościowego. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. W związku z powyższym z Wzoru 

Umowy zostaje wykreślony § 16 ust. 4 pkt 4. 

 

Zastrzeżenie nr 12 

§  16 ust. 4 pkt 5 – Wykonawca wnosi o sprecyzowanie takich przypadków lub o 

wykreślenie zapisu. 



Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. W związku z powyższym z Wzoru 

Umowy zostaje wykreślony § 16 ust. 4 pkt 5. 

Zastrzeżenie nr 13 

§  17 ust. 1 pkt. 1 i 2 - Zamawiający ustanawia kary umowne. Wykonawca wskazuje, 

iż przedmiotowy zapis umowy w tym zakresie, w szczególności wysokość kary 

umownej jest sformułowana w sposób naruszający naczelne zasady zamówień 

publicznych co uniemożliwia de facto złożenie oferty przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy. W związku z powyższym z Wzoru 

Umowy zostaje wykreślony § 17. 

Zastrzeżenie nr 14 

§  20 – Wykonawca wnosi o zamieszczenie w umowie zapisów wymaganych art. 142 

ust. 5 Pzp oraz dodanie klauzuli waloryzacyjnej dla kontraktu przekraczającego rok. 

Odpowiedź 

Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek Wykonawcy, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Wzoru umowy.  

W związku z powyższym § 13 ust. 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

„W okresie obowiązywania Umowy ceny zawarte w formularzu cenowym mogą ulec 

zmianie na skutek  zmiany cennika usług powszechnych oraz stawki podatku od 

towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”  

W pozostałym zakresie dotyczącym wniosku o dodanie klauzuli waloryzacyjnej 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy i podtrzymuje zapisy 

Specyfikacji. 

Zastrzeżenie nr 15 

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie załącznika cenowego zał. nr 2 poprzez: 

a/ podanie w poz. 22 przedziału wagowego 



b/  wykreślenie z po. 23 i 24 kategorii wagowej powyżej 10 kg albowiem zgodnie z 

Prawem Pocztowym przez paczkę pocztową rozumie się paczkę do 10 kg. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego 

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika cenowego (załącznik nr 2). 

W związku z powyższym Załącznik cenowy (załącznik nr 2) otrzymuje brzmienie: 

- Poz. 22 - Usługa zwrot przesyłki poleconej do nadawcy w obrocie krajowym 350 g 

do 1000 g gabaryt B 

- Poz. 23 i 24 – wykreślenie kategorii wagowej powyżej 10 kg 


