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Poznań,   07.05.2018 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych  

i kurierskich. 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

SIWZ Załącznik nr 3 – Wzór Umowy-§ 5 ust. 1 pkt 6) –mając na uwadze łatwość i czytelność  rozliczeń pomiędzy 

Stronami  Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: „za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy.” 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zapis - § 5 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „za dzień zapłaty 

uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 

 

Pytanie nr 2: 

SIWZ Załącznik nr 3 – Wzór Umowy-§ 5 ust. 1 pkt 5) - „zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury z terminem zapłaty do 21 dni od dnia jej wystawienia” 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: 

„zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z terminem zapłaty do 14 dni 

od dnia jej wystawienia” 

Podyktowane jest to dużą ilością klientów, a co za tym idzie ujednoliconym systemem procesu fakturowania. 

Wszelkie zmiany powodują konieczność wystawiania faktur ręcznie. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się 

z prośbą o zaakceptowanie powyższego terminu płatności 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zapis - § 5 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: „zapłata 

wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z terminem zapłaty do 14 dni od dnia jej 

wystawienia”. 
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Pytanie nr 3: 

SIWZ Załącznik nr 3 – Wzór Umowy - § 8 ust.1 – w przywołanym ust. Zamawiający podaje karę umowną  

w wysokości 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto za odstąpienie przez Wykonawcę  od umowy  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – jak rozumiemy – leżących po stronie Wykonawcy. W ocenie 

Wykonawcy wymiar kary jest rażąco wysoki – wnosimy o jego obniżenie do 5%. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, i zapis § 8 ust. 1 brzmienie: „W przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, niezależnie od 

kar umownych z innych tytułów.” 

 

Pytanie nr 4: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy -Tabela A - w formularzu Zamawiający posługuje się określeniami 

gabaryt A i gabaryt B Czy Wykonawca właściwie interpretuje, że Zamawiający używa- w przypadku przesyłek 

listowych - określenia „gabaryt A” dla przesyłek o rozmiarach nie przekraczających: wysokości. 20mm, długości 

325mm i szerokości 230mm,  a „gabaryt B”, gdy choć jeden z wymienionych rozmiarów został przekroczony, 

natomiast - w przypadku paczek pocztowych  - określenia „gabaryt A” dla przesyłek o rozmiarach nie 

przekraczających: wysokości. 300mm, długości 600mm i szerokości 500 mm, a „gabaryt B”, gdy choć jeden  

z wymienionych rozmiarów został przekroczony? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający określa gabaryty przesyłek listowych zgodnie z interpretacją Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5: 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Cenowy – Usługi kurierskie Tabela C  - Wykonawca przyjmuje zlecenie wykonania 

usługi  w dni robocze do godziny 20:00. Istnieje możliwość ustalenia stałych godzin odbioru. Jednak nadanie 

przesyłki po tzw. godzinie granicznej ( w mieście wojewódzkim jest to godz. 15:00 dla przesyłek  nadanych  

w placówce pocztowej ,a dla nadanych za pośrednictwem kuriera w siedzibie nadawcy godz. 17.00 ) oznacza 

traktowanie tej przesyłki jako nadanej w dniu następnym. Czy taki standard realizacji usługi spełnia 

oczekiwania Zamawiającego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę – przedstawiony przez Wykonawcę standard realizacji usługi, 

spełnia oczekiwania Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 6: 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia -Nadawanie i doręczanie przesyłek –  

W pkt. 8 Zamawiający wskazuje iż Wykonawca zobowiązany jest doręczać przychodzące przesyłki listowe do 

siedziby i delegatur Zamawiającego, każdego dnia roboczego nie później niż do godziny 10.00. Wykonawca 

pragnie zwrócić uwagę, że doręczanie korespondencji nadchodzącej do Zamawiającego nie jest przedmiotem 

zamówienia, lecz obowiązkiem ustawowym Wykonawcy wobec Nadawców przesyłek. Samo nadanie przesyłek 

jest bowiem formą Umowy pomiędzy Nadawcą a Wykonawcą – stroną tej Umowy nie jest Adresat przesyłki, 

czyli w tym, przypadku Zamawiający. Wykonawca informuje również, 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. W związku z powyższym 

Zamawiający informuje, iż nie jest wstanie zagwarantować godzin doręczenia przesyłek pocztowych i zwrotów 
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niedoręczonych przesyłek pocztowych. Wnosimy o wykreślenie wskazanego fragmentu z Opisu Przedmiotu 

Zamówienia . 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy określone przez Zamawiającego w pkt 8 SOPZ są powszechnie 

stosowaną praktyką, podyktowaną chęcią utrzymania sprawnej obsługi kancelaryjnej oraz obiegu dokumentów 

w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący 

sposób: 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert : 11.05.2018 r. godzina 11:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 11.05.2018 r. godzina 12:00. 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich 

punktach). 

 

 

 

 

p.o. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska 

Hanna Kończal 


