
 

oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.5.2020 
 

 

Poznań, 20.04.2020 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy 

Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych i kurierskich. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, działając na podstawie  pkt. 7 Ogłoszenia                          

o zamówieniu, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, skierowane do 

Zamawiającego: 

 

Wniosek nr 1 

 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – tabela A „Adres poczty elektronicznej, na który należy 

składać reklamację” – Wykonawca informuje, że nie posiada adresu e-mail dedykowanego dla zgłoszeń 

reklamacyjnych. Wykonawca klientom udostępnia trzy kanały składania reklamacji.: wypełnienie druku 

reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej ; e-reklamacje poprzez stronę www. 

Wykonawcy lub złożenie reklamacji poprzez udostępnianą bezpłatnie aplikację Elektroniczny Nadawca. 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu aby uwzględnić inne sposoby wnoszenia reklamacji. 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy – Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie, który z niżej 

wymienionych sposobów wyliczenia wartości łącznej brutto oferty zastosować: 

 wartość łączna brutto = ilość x cena jednostkowa brutto 

 wartość łączna brutto = (ilość x cena jednostkowa netto) + podatek VAT liczony od łącznej 

wartości netto 

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

określeniami Format S, M,L dla przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych w obrocie krajowym. Czy 

Wykonawca właściwie interpretuje , że Zamawiający używa określeń formatów dla przesyłek, gdzie:  

-w formacie S  maksymalny wymiar koperty to C5 (160 × 230 x 20mm) a maksymalna waga to 500g,  

-w formacie M maksymalny wymiar koperty to C4 (230 × 325 x 20mm) a maksymalna waga to 1000g,  

-format L to ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym 

długość nie może być, większa niż 600mm) – waga do 2000g? 

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

określeniem gabaryt A dla paczki ekonomicznej w obrocie krajowym. Czy Wykonawca właściwie 

interpretuje, że Zamawiający używa określenia „gabaryt A” dla przesyłek o rozmiarach nie 

przekraczających: wysokości. 300mm, długości 600mm i szerokości 500 mm ? 

5. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy -Tabela A – EPO Pakiet rozszerzony – Wykonawca informuje, 

że Elektroniczne potwierdzenie odbioru (EPO) polega na udostępnieniu Nadawcy danych elektronicznych 

o doręczeniu albo zwrocie przesyłki, w formacie xml, stanowiących dowód doręczenia albo informację o 

zwrocie przesyłki. Jest to jedyny i zarazem wystarczający dowód doręczenia przesyłki albo jej zwrotu. 
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Realizacja EPO polega na doręczeniu przesyłki na podstawie zapisu przesyłki w systemie 

teleinformatycznym oraz złożeniu podpisu przez odbiorcę na urządzeniu mobilnym - tablecie, w który 

wyposażony jest listonosz albo złożeniu podpisu na urządzeniu typu signature pad, w które wyposażone 

są placówki pocztowe. Do wykorzystania powyższego niezbędne jest posiadanie i korzystanie z systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów pn. Elektroniczny Nadawca. Czy wobec powyższego Zamawiający 

wyraża zgodę na korzystanie z udostępnionej bezpłatnie aplikacji Elektroniczny Nadawca w procesie 

przygotowywania korespondencji? Wykonawca jednocześnie ze swojej strony zapewni przeszkolenie 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji.  

W przypadku braku akceptacji w zakresie korzystania z aplikacji Elektroniczny Nadawca Wykonawca 

proponuje wycenę tradycyjnego potwierdzenie odbioru. 

Wykonawca prosi o decyzję Zamawiającego. 

6. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy – Tabela A - Przesyłki rejestrowane (polecone) w obrocie 

zagranicznym -Wykonawca kalkuluje cenę uwzględniając miejsce przeznaczenia – rozróżniając strefy, do 

których zaliczane są poszczególne kraje. Aby właściwie skalkulować ofertę dla przesyłek zagranicznych 

pomocne będzie wskazanie choćby kontynentu przeznaczenia przesyłek. 

7. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz 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? 

8. Załącznik nr 1 do SIWZ -  Formularz Cenowy- Usługi kurierskie Tabela C - Wykonawca proponuje 

opakowania firmowe (wymiar: 34,5 cm x 24,5 cm) do przesyłek kurierskich do 1 kg, przy założeniu że 

zawartość przesyłki będą stanowiły dokumenty, co pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty. Czy 

Wykonawca może przyjąć, iż w przypadku tej usługi Zamawiający będzie mógł wykorzystać nasze 

opakowania firmowe ? 

9. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Przesyłki kurierskie –  Regulamin 

usług kurierskich świadczonych przez Wykonawcę, przewiduje możliwość nadawania przesyłek 

kurierskich w obrocie krajowym jako niestandardowe, spełniające przynajmniej jedno z poniższych 

kryteriów: 

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

(długość) nie może przekroczyć 150 cm, 

b) 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), 

c) kształt owalny, okrągły, cylindryczny ( np. tuba, rulon, wałek z tkaniną) z wyłączeniem opon , których 

zasady prawidłowego pakowania i klasyfikowania Wykonawca określa odrębnymi przepisami, które 

stanowią integralną część Regulaminu świadczenia usług kurierskich Wykonawcy 

d) zawierającą dwie opony zapakowane zgodnie z przepisami , które stanowią integralną część 

Regulaminu świadczenia usług kurierskich Wykonawcy: 

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

koperta z wypełnieniem ( tzw. koperta bąbelkowa) o maksymalnych wymiarach 55 cmx45 cm.  

Usługa niedostępna dla przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie” nadanych do odbioru w punkcie 

partnerskim albo w punkcie odbioru będącym automatem pocztowym.  
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Czy taki standard  realizacji usług dla przesyłek kurierskich odpowiada wymaganiom Zamawiającego i jest 

wystarczający? 

10. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy  - Usługi kurierskie Tabela C - Mając na uwadze  kryteria 

jakimi Wykonawca posługuje się , klasyfikując przesyłkę kurierską jako niestandardową (zgodnie z pyt 9 ), 

zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje możliwość nadawania takich przesyłek, a jeżeli 

tak to prosimy o określenie ilości w poszczególnych przedziałach wagowych poprzez dodanie 

dodatkowych wierszy w tabeli C? 

11. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt I, ppkt. 5 – Zamawiający 

wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do doręczania przesyłek do każdego adresu w kraju i 

zagranicą. Wykonawca wnosi o dopisanie zastrzeżenia, że przesyłki doręczane są do każdego miejsca w 

kraju, a do adresatów zagranicznych zgodnie z zawartymi porozumieniami międzynarodowymi. 

12. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt III, ppkt 5 – Wykonawca zwraca 

się z prośbą o  potwierdzenie, czy właściwie interpretuje zapis ww. ppkt 5, że opłata za zwrot do 

Zamawiającego przesyłki kurierskiej -po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia - będzie naliczana w 

wysokości jak za jej nadanie ?  

Wykonawca nadmienia, że przy zwrocie przesyłki kurierskiej nadanej z terminem doręczenia dnia 

następnego do godz. 12:00 nie pobiera dopłaty za tę dodatkową opcję ( do 12:00), jednak ponosząc koszt 

zwrotu do Nadawcy pobiera opłatę jak za przesyłkę standardową. 

13. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy - § 5 ust.1 pkt 2) lit. a) – Wykonawca zwraca się z prośbą o 

uzupełnienie zapisu poprzez dodanie treści: „(…) oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby 

Zamawiającego.” 

14. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy - § 5 ust.1 pkt 5) - Przepisy prawa nie przewidują instytucji 

„prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.0.2174 t.j. - Ustawa z dnia 

11 marca 2004 r.) w art. 106e wymienia jedynie niezbędne elementy, które musi zawierać faktura. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności w fakturze Zamawiający zgłasza uwagi do Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach Wykonawca wystawia dokument korygujący fakturę, który zgodnie z ustawą 

nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty za fakturę w wyznaczonym terminie. Dlatego zapis o poprawnie 

wystawionej fakturze nie może zostać zaakceptowany przez Wykonawcę, gdyż rodzi niebezpieczeństwo 

długoterminowego zwlekania z zapłatą za zrealizowane usługi. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę 

zapisu na następujący: „zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej faktury z terminem 

zapłaty do 14 dni od dnia jej wystawienia.” 

15. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy - § 8 ust.1 –  Wykonawca wnioskuje o zmianę wymiaru kary z 2,5%  

na 1,5% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto za odstąpienie przez Wykonawcę  od umowy z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wymiar kary wskazany przez Zamawiającego w ocenie 

Wykonawcy jest zbyt dotkliwy. 

16. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy - proponujemy wprowadzenie dodatkowego § Umowy związanego 

z wymogami  RODO – o następującej treści: 

 

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest ……. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych …., adres e-mail: ….. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie 

usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą 

być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku 
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z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. 

Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez 

Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-

licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST). 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres 

przedawnienia roszczeń z Umowy. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy 

 

Odpowiedzi: 

1. Zamawiający wykreśla ten zapis z załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza ofertowego – tabeli A  

i jednocześnie uwzględnia sposoby wnoszenia reklamacji przewidziane przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza obydwa sposoby obliczeń.  

3.  Tak, Wykonawca właściwie interpretuje zapisy Zamawiającego. 

4. Tak, Wykonawca właściwie interpretuje zapisy Zamawiającego. 

5. Zamawiający prosi o wycenę tradycyjnego potwierdzenia odbioru. 

6. Zamawiający, jako kontynent przeznaczenia przesyłek wskazuje Europę.   

7. Zaproponowany przez Wykonawcę standard realizacji usługi jest wystarczający dla Zamawiającego. 

8. Zamawiający będzie wykorzystywał opakowania firmowe Wykonawcy. 

9. Zaproponowany przez Wykonawcę standard realizacji usługi jest wystarczający dla Zamawiającego. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość nadawania przesyłek kurierskich niestandardowych, jednak nie jest 

w stanie określić ich ilości w poszczególnych przedziałach wagowych, dlatego nie dodaje dodatkowych 

wierszy w tabeli C. 

11. Zamawiający dodaje powyższy zapis do SOPZ pkt. I ppkt. 5. 

12.Zamawiający potwierdza, że Wykonawca właściwie interpretuje zapis Zamawiającego w SOPZ pkt. III 

ppkt. 5. 

13. Zamawiający uzupełnia paragraf 5 ust. 1 pkt 2) umowy, poprzez dodanie do dotychczasowej treści 

zapisu: "oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego" 

14. Zamawiający zmienia zapis paragrafu 5 ust. 1 pkt 5) i nadaje mu treść wskazaną w zapytaniu. 

15. Zamawiający zmienia wysokość kary umownej zastrzeżonej w paragrafie 8 ust. 1 na 1,5 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 4 umowy 

16. Zamawiający w paragrafie 12 dodaje dodatkowy ustęp dotyczący RODO w treści zaproponowanej  

w zapytaniu. 

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 

Waldemar Kołaski 

 


