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WYKONAWCY UB|EGAJĄCY SlĘ
o UDzlELENlE zAMowlENlA

oDPoWlEDZl NA PYTAN|A WYKoNAWcoW

PRZETARG NlEoGRANlcZoNY NA: śWlADczENlE USŁUG PoczToWYcH NA TERENlE
M|ASTA P|OTRKOWA TRYBUNALSK|EGO DLA URZĘDU M|ASTA PIOTRKOWA
TRYBUNALSK|EGO OD 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

PYTA_T.{IE NĘ 1:

Wykonawca zwacr Ę z wnioaLien o vyJa&rienie, czy Zamawiajęcy p*ewduje aa<lawanie tzw.
.rzeafe]k termtnowych", d, przesyłe& rejeocowanyc.h zawierającycii ,p"-.;.Ur.y"^ł t-eepooaeocię
clłiłtowaą do ątlów (jalr apelacja w postępowaniu c/wilnym, ska_rga w postąrowaniu administraryjnym
bądź starga na orzeczenie Krajoxrej izby odwoŁwczeji lou *g^ó, gi,'ln.e*g6ji publicznej (iak
odwołania od decyzji w postępowlniu admilistracfnym), u Ltórych ard§n$fi w pńO*o poarto*"1
op.fatora v'}ascz'ńe8o odpowiednre p,żz.ptsy pr.w§ (np. art. 57 § 5 Pkt. 2 KJeksu posiępo-ania
idministrłcyinego, art, 12 § 6 pkt 2 ordynacji podatkowej, art, 165 § 2 Kodeksu pxav/ą c}-wil,'€'o, ał. 83
§ 3 ustawy Prawo o Po§tęPowąniu PTzed sądami administracyinymi oraz art. 1Ó8b ust,'2 rl"t";], }""-ozamówień publicznych) łęcą rtureL wniedenia Ńnr do ądu/urądu przez fironę pouępońńi

Odpowiedź na pvtanie 1.

Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek, o których mowa w pkt.7 Rozdział Ill SIWZ.

P}tanie 2:
Z*odnie z utrwalonlłn juź poglądem <rrzecznictwa (vićle: Kto 260I/,4, KIa 2160114, KIo 1362/13, SądOłręgowy w Gliwicach sygn. akt_X aa 287 /I3), je<tnym z *,"ruoko* ""ó*rń;;rto.i*.ikoakurancji w poctępowariu ur urfugi poczowc j.ra **u.góło*i."i, zgsad l $,eruntów śtłdadczeniqu§ug w za}resie nłilarł,ania 

''T, -rĘedyt !r- ter-larrwicu", §, w, przee/el feje§trowafiychzawierającyó opecjaltłryczn{ koreeponaenclę akierowanę 'a" ąa6- o"n '";.;-"';".;;"r-,;-""*ryrt,illym, skarga w po§tępawan:: łdl]nistra<yjnym iąóź skar6a ,i. -,i.."."r. Ćr+l,Ij 
'"O,odurolawczej) lub otganfłr łdTjri'§ąqit ptbliczaej (ja-k odwołania od decyzji - po'"iępJ-".i'administracyjn;.m), z kttryłb nadl|e1 

.w dacówce gocirłrlrłej o!,§f§ttrr §yzniczo;xĘgo odpowieilrrtepr*pĘprawa (np. art. 57 § 5 pkt. 2 Koł'.*"r, po"tępońoia adńistracylae'o, 3rt. 12 § 6 pkt 2 Ordyaacjipodatkowej, arŁ 165 § 2 Kodeksu p.r-" .},n.ińęo, 
"rt. 

83 § 3 !§tawy Plawo o postępowaliu przed, ądamiidmili§tĘcrjTt},TTli oraz ąrt. 198b ust. 2 ustawy Prawo zńówierl ptblicznych) Ęczq eŁute& wniesieniapirma do sądry'uz4du przez ercrę poaę9owadł.
W przlpad}u rzeczo'ćgo m?Tyięz€nl' wyLonawca - altemsrys'y op.ratćr pocztosry * jeot podmiotrm
pośre.i.1rącym w rz},Ęości aadania przeelłet w placOwcc opurrro." lł},żau€lorregą cuyai{c to wl,ąieniu i Ira rzecz ZrfiawlĄjąc€go. Opisane w}żej rozwiązanle ;esi jedynyrn .it 

"-. ao.Ęirffiiryrło
u*ug pocatowych roz*Ęzadem zapewnia|ąc}n udad {nnych operaorCw pocotowy* v pootępowłairr
o ud'ielitrie aanno{1ja publicnego, * xj-y.t 

".rrr"*i"lą.y'*y-aga, aby nadawane br.;łv przesy.łki



te*DiDo$,e, PofiĘz€chnia i!4eP,owsn}r' przez szeroki za.kres instytucji państwowych, ;"t i"ii "Lrbo-.,Ędy, pTokuxatury, rninisterstwa i iednostki samorząd,u tclytorialnego,
co istotne - operatox wyzra€z:nŁ - nie jeai al łltłim ńyn an" połlwykonawcę o!'ćratora
olteraaqwne_go, a sama usłu6a po:{reilrricłva nie jest usĘą ptto*ą, toteż za§łn lai'ff nlr eo*§

(t*w. utolrymrędryĘeffo$krej, na podetawie .*. 3S *u"y
odmrw{ć przyjęcig pruesył€& do Ędartia (*qodnie z tĘścĘ 

'fi. 
48 wla§ry Prawo pocfiowe). 

Jest zresztą
rzeczą ocz1,'wistą, Że uzależnienie możli'w§ści ś!łdadczenia usiug pocztowyct prr." op.."toi"'innego niż
operato.wryzDaczony w zakresie nadąwania tzw przysy4ek terminowych - od "u*Li" " 

op.r"io".*
w}żJ}aczonym pisemnej umowy o wspolpracy w rozurnieliu }rawa pocztowego - nproet vfoczałoby
lonkurencję v poaępowaniu o udzielede ńnóvieair pubuo*go, bori.*'""r"*a, tuli4'u-o*,y
yj:.TT:_łT v,o"od wo,U o,perrota slyż,laczorr€go, ltł.go ńrru. dównyn i a. i..toj.Jńy-
Eonkunentem !q ry!}u udĘ poczł§iaych jeot vlbśnie wykołrwea (wskazać uatezy, z. -i iro' to
Wykonawca wielokrotnie poóejmował bezskuteczne próĘ zawarcia tejte z Pocztę Polską S.A.).
Povryzsze potł,ierdza orzecznictwo J(rajowej IzĘ ołtvolawczei, gdyż iak prz.vlcł.do*o )".,r*."}ł" Irbuw wpoku z ihia 31 paździemika 2014 roku s|gł. KIO 2ląahi: ro pierąąze [.,,J ZamawźĄcy w
fraŚaieniach treŚcŹ siwz. [,,.J dopócił możliwośĄ aby wy*olawca zamówieaia odbielał przesył}r.i od
Zalnawiajęcego i płzekazywa! /e do nadania w plańłvce operatora wyznaczau€ło. Po drugle - laPost
slcarz2stał z tej mażliwości i ws*azałvpłoł w ofercie, ze w zakłcsie dotyczęcym przesyłek wymagaj4cych
zachow,ania tcmlblu w dacie aadania, daręczaaych w przryadkach przewidzianych w kpc, Ipk, kpa .i
OrdYaac! Podat*awej, zalniełza powierzyć wykoavlłaaie zalzówieaia aperatorowi wyanczoaemu. Po
trzecie - Poriewaź Poczła Polska jako opeIator wyzaaczol1y ma abowięaek świadczezb po.wszechaych
uskg pocztowych, nie maźe odznówźć plzyjęcia ta*icń przesylek aadawaaych iz7czaie plzez Inpost w
imieniu i aa rzecz ZamawiĄcego. (...) Poczta ?olska podaosila, że rozwĄzanie zaakceptowane pIzez
zamawiajlcego narusza art, 29 ust, 2 pzp, a zatem ptzepis odaoszący się do opisu przedmiotu zamówieaia,
Aktualnie zaś, pomimo dopuszczeaia plzrz zamawiajpego doręczaaia węskiej l<ategori pzesy}ek przez
vYkonawcę zamówieaia za po:łredrictwcm opeIatora wyzaaczoa€qo, forsuie talrę iaterpretację siłuz,,
1akby takiego rozwĘzania łie dalł sźę zaltosować z uwagi aa status Poczty Potskiej jakrł op€rator7
wyzraczone?o, Iaterpretacji takiej nie spuób zaakceptować, gdyż pnwadzźłoĘ n do wziaka ze cak
połępawaaie pmwadgone w tryUe ptat Ęa niaognaiczonego i6t frkcJę, gdyż pnedaiotovle
zamMeale uńe zaać udziilone wńenle puxic pohhieJ. przede wszyst*im n, lczrwi§ty sposób
iest to sprzeczlle z iateacj1 zamawiĄcega uzewaętrzaioaa w postaci do*oa2.waaych w toku
PostęPowania zmiaa i wyjaŚaieó trcrici siwz., które koasekweatlie zmiłrzaly do łzeczywjste7a atwarcia
Pzowadzoae7o PostęPowaaia aa kaakureację, a co Poczta Polska bezskutcczaie usilałvah zablokować,
Do toŻsamych wnioskórv lzba doszła w wyrołu w sprawie o sygn. KJO 2ó01/'1,4l, Izba kaasękweataie stai
aa staaowi1ku, iŹ dapuszczezie lawct w ,"mach w7jaśaieź treści siwz, w7konaaźa czgści zamówźeaia
dotYczlccj yzesyłek specjaldych jako tzw. uslugi pośredaictwa umożliwia złożenie ofelty płzewidulĘcej
wykoaaaźe zamówieaia w taki spasób ! 

'.ir 
powoduje jej łiezgodaóci z treścię siwz. zamawiaaym /

dopuszczlnym w rumacń przedmiotu zzmówieaia jest świadczeaie polegajęce aa odebraaiu przes2bk
sPecjahYch od zamawia.ięcego, ich zaaicsieaic do placów*i Paczry Polskiej i icń aadaaie jaka przesyłek
w imieniu zamawhlicego jalo pnes7łki zamawia/pego, (.,,) Przedmlatem zamówieaia p,',.łaje być w
tym ptzypadku ftdyłie świadczeaie us}ug pocztowycń, ale v7koaawqł część zamóvieaia mogą w7koaać
rówaież w iaay, dopuszczony plzez zanawiajęce54 sposóĘ przy którym oą7aięte zołarę wszystkie
cele zamówienia oraz zacńowane zostaa| zasady koa*ureacji i tówaego tła*tawaaia wykoaawców
wyaikaj|ce z p:zepisów ustawy, (.,.) przedmiotowe odwohnie jeł kolejaę dokoz2waaą w ramach
środków ochroay prawaej próbę odwolujęcego [paczty pots*iejJ zmiłrzajęcą do ńedopuszczenia do
udzielegia zamówieaia aa u§ugi pocztowe w7koaawcom inaym, uŁ operałor wyznaczoay,

Ja} przy tym sfusznie podrroszono w giśmie prezesł urzędu zamówień ?ubliczłych zawierajęcego
informację o ustąl€niach w tra}cie lcontroli postępowanił prowadzone8o plzcz Miasto Lublin !:
uzal7lelle możIiwaścz,świadczeaia usłu7 paczto|r7ch ptaez operżtara irać7o ,a operator w7zaaezaay

! Pisrro opub§kowane na §Eonie ogólnopolskiego związku pr8cod8wców Niepublicurych ąeretorów pocztowycb



w za*resie tzw. pnysyJek termiaowycń od zawarcia z apełatorem wyznaczazym pisemzej umowy o
wspó|racy w rozunieaiu Prawa pocztowego agraaiczyło *oakułcację w płzedmiotow7m postępowaa.iu

o udzieleaie zamówieaia publiczaegą bowiem zawarcie takiej umowy uzależaioae jest tyko od wo}i
operatara wrzza€zorego, Zatem operatoł pocztow7 który nie miał zawartej umDwy o wspóĘlacę z
operatorem wyzraczoaym |ub plzyrzeczenia zawarcia takiej uraowy, ly istacie aie ia§ łotyt
aiepodhgajęcej odtzucenia ofełtr w pastępowadiu o udzielełie zamówienh
publicznego,Nie j€Bt zat€m za8adny., w 

'ż§Ec€ólh§dci 
żędaaie złvlarcia przeu qPeratota alt€mit}rr'''ego

umoq/y , P§czą Pol6kŁ §ń, ,a podstłwie irL § PĘwa pocżtoĘ,ago,
Abstrńując od brąlcu zasadności Ądania za,walcia ta*iej umowy mięilzy o,pęlatorami pozostaią9,rni ",stosunku konkurencji, podlaeślenŁ wyrria8a, że 

'Ęwrt 
zavaxie tłLiej unowy aie wywda okńny&

ustawą ehut}o*r. Dla wywołania skutków w postaci zachowania terminu czy wniesienia pisma d,o sądu,
Tltnczasern z treści ąrt. 35 u3Ł

1 Prawa pocztowego, w brzmieniu:
aPerator ]wcztowy, któr! ąwad z aadavą uaowc o ślriadcłlale uńlgl pocgtowej. może poglglg
pzesyłki pocztowej powiełzyć de]ge ĘłLonadia ldad innemu aperatalowi pocztowemu ia pańtiwie
umowy o lłspóĘncę zatńeraaej w fatmic piselalej,
- wproet wlaika, że umowa o wspólpracę pomiędzy ope."to.umi pocztowymi dotyczy jedynie doleze8o
orze},alqnił przes}łki do doĘczenir (t|. §iłuacii, w której pnes|łkł iest aadawana w *.a ę*"t"oalternaty-w..ego, a aastępnie przelrazl,wana do sieci operatora w,vilaczonego), Nie jelt na jej po&awie
możliwe dwukrotne nodo:rie tej ełnłi pue§yłki, a §rrn §amym nie może Ęć spełnioly §kutei ;;howa'ia
ter-rninu/wniesienia pisma do sądu.
lowYŹsze Przesądza, Że jedlłnym sposobcm zapev..nienia udziafu innych, niż wyz11aczany, opelatorór^.
pocztowych i jednoczesnego zapcwnienia skutków nadąnia, o których mowa m,in. w przęisń ał. 57 §
5 p}t 2 K?A, czy art. 1ó5 § 2 KPC jest dopuszczenie wskazenego wyźe| trybu posłańca,

o*Ęę -ł.doi.*. * 
"ułr"r'o *drr*i" pro"rtłul ,"*looo.y"l'* kł"ł.ti oŃ6G""

WyŁoog*.ę. .ry *ż pot*i.rd"* ło of.Ę * doŁjoy. p*Ęoo*.oto -oł. *ołyć or,rł."*i. poń
Pols}a §.A,?

Odpowiedź na pvtanie 2.

Zamawiający dopuszcza opisaną W pytaniu nr 1 usłuBę pośrednictwa, z zachowaniem zasad, o których
mowa w pkt, 9 i 10 Rozdziału lll SlWZ.

Pytgnie 2:
|ako, Źe wyo.agrodzeniern operatora alternat}-wne8o v/ PrąTadku świadczenia usługi pośredrrictwa jest
6um8 }o§ztóry nrd§nir przeeył&i terminovłej v placó$ce olĘrs@Ę wyrn.czone§o or§ż własny §rżur,
Huclovego gnaczenir w zalrrcnie_ jedoonrczadci opis§ p''gdńłotu zatóryi*enlł - pońbiq..go
WyLoaawcy e}allulovrć cęnę - nrbiera netelng p§e{3aig il6ćłi ratiłh pn.§yłik.
trVykorrawca wskłzuie, że stosovnie do treści gzepisow (m.in. art. 57 § 5 pkt. 2 Kode}su postępowania
admiDistracyjneBo, art, 12 § 6 pkt 2 Ordyłlacii podatlowei, , art, 1ó5 § 2 Kodeksu prawa cYwilnego, aTt.
83 § 3 ustawy Prawo § postępowąnirr przed ąłlami administracyinlłni oraz art, 198i ust, 2 uxawy"3rawo
zamówień publiczn5,,ch), w praktvce ocena tego, czy przesy{ka povrinna zostać nłd,ana w p ó-..
opelatola wyzrraczonego, ,ozpcz}:na §ę wię od ryrawdzenia adle§ale przesy&i, Jeże§ jest nim:

. sąd powszechny (ale tylko rywilny - kwestia przesyłek nadawanvch za po§ednictwem operatora
wyznaczoaego Ńe dotyczv po§tępowań kamych i koresporrdencii do prokuratorów);r sądAdrninistracyjly;

. Urząd Skalbowy / Izba Skarbowa;

' or*an administtacji publicznej, ri/ t}TĘ ol'arty adminiatracii rządowtj oraz oł'anv iedloetek
sarnorządu terytoriahego;

o Kraiowa lzbą Odrłoławcza;
naleĘ rozważyć, czy jednostka Za.rnawiaiącego:



o i§t stxo!ą PostęPowania Pźed t}Tn or8aĘem,

' ma wyznaczoĘ, tcrmin ćo złoźenia określonc6o pisma przed q-rn organem, gdyż ieżeu €rmin rłr.i
nie zo*d olrećlonry ei w Br&s,i., ani Pr,re, §8a or88rr, alaru przesyłra w ńayn wypailku może
zo§tod pruyiętl do aadanił prze s/ylronawcę, ętnc dć wl*ag§ nsd§"i" 

'ó 
operaorł

wymgczorlęgo.
z doświądczenia wykorrawry - p§,rrącego z wieloletaiego rświadczerria usług pocztowych dla
zróżnicowanego zal<resu insgtucii państwolvych, ja.lt izby skarbowe, ądy, prokuratury, mini§tę.'twa i
jednostki samorządu terrtojialDego, ilodć .ptzee]ń.k tarmiouryc-h", §. wymagajęcych nadqnta u
olĘrabrr Trylarrl{u ortego nłi p{ż€ktaczł 59o caio&i pzeryłeŁ tejeetrowanych } prz\/ czym|. w Przetar8u zorganizowan;łn przez Powiatowy Urąd Pracy Y{ Gdań§ku (nr postfi>owanial

§0.255.1.2015,WD): Zamawiający wskazał, źe nle mr potrzcb w płzedmi,ocie nadavada pneel*ek
w Ńówce qr§lator§ w},znac*orĘgo;

, v/ p&€tar8u zorganizowanvm przez poiriradwy urzęd pracy w sandomiernu (''' postępowaaia;
aA§,a,271./6/73}z Zamawiający wskazał, że nŁ ma potlzeb w ptzedoiocie nedawania pra*ay*ek
w plaówce o,perato?e w}Ęnicaonago j

. w przetalgu zorgarrizowaa;."rn przez Porrrlłrovry Urzęd Prrcy w Sear{sku l{antennej (ru
po't§powani$ cl.27.3.2015)l Zama,wiający oszącorvał, źe przewiduie ąadawanie przesyłek
wl:naBających pośxednictwa oPeirto.ą lł,y'Daczone8o w stosurrku do 29ó przetyłek z całego
wolumenu;

. w pzetargu zorganizowanlłn przez DrCelrrlcę UĘynó$, (nr postępowania KZP-XI]-
wz?.771" 3a.żo15): Zamawiająry wskazał, źe aie rna potzeb w pnodniocie nrdawanił przesyłek
w placówce op€tatł?a wyznsczolĘgo;

. w przetirgu zor5anizowarrym przez DZdelnĘ Ura,rg (nr postępowania UD-XI-
ZZ?,2:I1,.22.WAG.2015): Zamawiaiąry wskazał, że wolumen przery,łek uadawłnych za
pośrednictwem opetatoia §yznaczanego de prze&roczy t096;

o w plzetaf,gu zorgaaizorvany:n przez Dzielrricę PrĘe Połldnie (nr postępowania UD-VI-
Z?/7a/74\ Zamawia|ąry oszacowĄ źe plzewiduje nadąrverrie przesfek wymagaiący<h
pośrednictwa operatola wyżuaczone8o w stosunku do }}/o pąe6}"l6L z całego wolumerru;

r w Przetar8u zorganiz<rwallrn p*ez Dti+lnhę Źoliborz 1nr postępowalił UD-xv']]I-
ZZ?,ż71,76,203,4}: Zamawiający oszacował ilość przesyłet< terminowyó m poacomie 1096 cłłego
przedmiotrr zarnówierrja;

, w plzetar8u zorganizowarrym przez lzbę skańową w poarildll prowadzonym dla wszystkich
urzędów skarbowych i izb skarbowych w kraiu (nr posĘpowada 1o-2ó0-0008/15llo-2):
Zaxzzsnający oszącoqrał Zamawiaiący oszacorł,ał ilaić przesy*ek termiuowych n§ p0aiolaie 3%
całego przedaiotu zamówienb;

, w P.zetą]8u prowadzonl.tn przez Ceł&um z8kuPów dla §lilownirvr, działający-rn w imieąiu
§ędu Apelacyjrtęgł w Xą}6y9ig, zorgaaizowanym dla wszystkich sądr:w polłszechnl,ch w ka,ju
(nr pmtępowanił Z?-o1/2a§}: Zamawiaiąry wskłzał, ze nie nł poozeb w przedłv,łncie
udawarria pzeeyłek w placóry,ce opeĘtora sryznączo§ero.

}edtrocześaie. nalery podtleśliŻ, łc przyjęlie, iź optrator 
"lt..i"q*-y ma obowiązek porśrednictl,ya w

wykonl.waniu nieogranicz<rnej lub teź zaacząco zaw-rżonei liczby przesyłek termiuowl,ch zrmylła
po'rępów.nie ng konl§f€rtcyjnoćć (cela operatora alternatywnego musi uwz6lęd,'iać bowiem cenę
cerrailcową - bez upustu - operatoTą wyznaczonego otaz własny Darzut).
W r§lrB*u ż poryżarr/m Wykortgurcg rrnotl o po edze . ż
5% 

lgłoóci 
v,łpl&'o"oł sltearrywrrii. Y}rkmlwce §/rró61 o orzacow'ni. ilości grzeąvłet Ęestmw§nyó

".*i.r"ją.y.h 8".juli.ty.^t t*r9*d*.j. *iu*.* do słdó* lub *"*óo, łd-ioirt"."ji 9ńlr"-E("o"l""il. od*oł"ń. &n 8. "."), " 
L,6ry_"b *d"oi* . 9lroó*" p***q og"** *y"*o^"8o

odpowiedrte p:zepiry onwa łłcą eklrrct 8ni§dinia pł§mi do §ądu/u?rgiu prueu rirofl€ poĘDoi,,r*ą,



odpowiedź na pvtanie 2A.

Zamawiający nie moźe określić szacunkowego wolumenu przesyłek nadawanych u operatora
Wyznaczonego z uwagi na fakt, że ilość takich przesyłek będzie wynikać z bieżących potrzeb

ZamaWiającego, których nie można z góry określić.

Pvtłnte 3:
w celu zachovr*nia korriureucyiności, poza określęniem szacowanej ilości takich przesyłek
(lrzl'khdowo: 

"nie 
więcej niż 57o całości wolumenu") konieczn;ło iest ta}że opisanie zasad uiszczarria

wl,rragrodzenia Wykonawry z tego tytufu poprzez alternaty,rł,rrieir zamieszczenie sarnodziehei pozycji w formula-rzu ofertow)rm * tj. płaeslt}Jri rejast!§wa$e
wynagrjące udania u opelreton vyrarczo*go" lub te;;

. po?tzel określenie, iż wlna5rodzenie za przesyłlci nadawane za pośredniciwem operatora
§/yzłaczolego (u*uga pośredniciwa) pobierane jest rle n§ p§d§tawie cen formularzow|ch, a na
podstawie celniLów opetatora alt€rnatFł.nego zĄczanlrh do oferty.

fu.rryd: do połlżez"go Wykouwcł wxoai o ł7j,xni:ai6 w irld §posób ozllczau Ędńe udu6a
poórednictra v aadan antu przesył* tlrmincnryrh, ti. 1) cży q/yn.grodle*a oprratora *tiatyńego
ulrzczang ĘMe aa ?odrĘEl'e cenni}a :aĘcaonogo do orerty/rlnowy, c,,y t ż 2| zamawiłjęcy do&oaa
nodyfiJtsci fofinut rzo c.do§/€c?_Łofłrre2 wyodab*etie prz6ył.l§ 11ór. ,§t€ży naaac v ptłcłvce
olĘrfiora v},zficron€8o, w 9rżyldsd§Bry 6Poeób zapttpono,rrany ponriźej (co u-oam wy!łuwcom
inaya u& opirator vyaraczo'y \ryc€,ttić us*€ę llałwalta *-t7t cł zaeozeżotych ń op"oo*
WYneCzOnegO)? Wyk<rnawca wskazuie, że brak wyodrębnienia ta_kiei pozycji w p""kty.. p.riąd"" o

koniecznoŚci obciążenia zamawiłjącego kosztami wykonania rrsługi ,,niepo<ztowei" na podstawie cennika

prz*yłli

hd!.ć przc śyłtdDi
,raiźyt6Ą kr.golii
nłinna,a

!.'r!ibiclw§n
apalBgl
?rr|!t§@Ęo

odpowiedź na pvtanie 3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość odpłatności za przesyłki nadane u operatora
Wyznaczonego, WB staWek obowiązujących u operatora Wyznaczonego, zgodnie z Wystawioną przez
WykonaWcę fakturą.

PYTANIE NR 4:

zafrswi§ią§y wynagł do uzupełnteaia r' formutalzu oferowyn proponomreaycb cen
jedno*}orrych za poozcrególrc ushgi .,ryraźonyc} jedynte w yłursśei bfffio; ::le vyodabnrajęc
ośo}nyc,b Loluma nr uzupdnlenie cań zą poszcua8óln€ 9rze§JAld wyrrżonych w wartoń ,rctto or8z
rdiczmegp podatlu VAT, W}tóns*.ca zwracr uwagę, iż trto óyn§§ja,de jo§t }oayltra z peręelcywy
inter66ów zrbiviaięc68o,



Brąlt rozbicia cen za poszczególrre usługi objęte przedmiotem zamówienia ną cenę .retto. naliczony
podatck od towaróv i usług cr'AĘ oraz vrinikową cenę bnrtto pozbawia żamawiającego moźliwości
porów',oania pręonov,arrych cen ofeńowych do cen, które powinny obowiązy,wać w lrzypadku np.
obaiżenia stawlri podatku VĄT. Wskazać bowiem nrleźn iż obecna (2iolo-o."i"i"*k" poi"tń var 1.r,
efektenr ciężkiej sy*uacji elronomiczncj knju i relacji dfugu publiczncgo do prod,uttu krąiowe§o blutto
(PKB), co wl:nusiło podjęcie crynności zaradcrych i m"in. podwyższenie óowiązującej'stanŁrdowej
stawki VAT. NiewYkluczorre jest iednalą źe zmiana powyższych okolicznaści (np. korzystnieisza relacia
Cługu Publicznego do PKB) spowoduje rórłnieź obniżenie stawek podatku od towarów iusług. wó*.""u
w interesie zamawiaiącego będzie zapewnienie sobie większej przeirzlstości w skalkulowaniu cen
zaproponowarrych przez wykonawcę z uwzględnienjern bieĘcej (niższej) §tawki vAT, a t}m §amym
uiszczaaie niższego wrrrragrodzenia rra rzecz wykonawcy,

Dodatłowo, taka zmiaaa uhtwi katkulację samlłn wykonawcorn, iak również rł,prowadzi większą
klarol'noŚĆ i trarrsparentnolść co do obliczalia ceny, co p<rzwoli uniknąć Ędórv i ornyłet rachunkowych.
W ocenie WYkonawcy będzie to również e lement pełniejszej realizacji elementarnei dla ?rawa zamówień
p-ublicznych zasady jawaości postępowada (wl:razonei w afi. 8 ustawy PZP),

W zwipku z polt/yżórym, Wykon§wcł zw?rc' dę do złułwiajgce8o o uwu8lędrienie wniosku w
zdceele wpłowadzćai, w &rmd€rąr o&rtowym oeobnyó kolunalrubryh, celam możliwoóci wpieania
cen za Poszczególne udugi objętć ?riednlotłln zrnówieala §r}rsżonych równteż w wartości ne§o oĘż
łtkazarta naliczoooj $rvb podatk§ VAT,

Odpowiedź na pvtanie 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie formularza ofertowego o kolumny przeznaczone do

Wpisania Wartości netto poszcżególnych usłu8. lnteresy Zamawiającego, na wypadek obniżenia stawki
podatku VAT, zabezpieczone są w §14 projektu umowy.

PYTĄNIE NR 5:

w z&catdku do $IWZ - wzorze u§§wy, zrmr§riaiący olĘ6lił wpolrodć krr unonmych, W ocenie
Wykglawcy zastfi!żone *ery umowra ą przede wszye&in Ęrgco w},§olCe z perspelrqrvry zakreou,
epecyfi}i pne,rłmiour zamówieai, oĘz lvarloóci ltmoey, co doryczy w oczególaości 

-kłr| 
ńownej za

odsąpienie od umowy przea Zemawtłjącego z ptzyczyn zalełnych od lMy}oarwcy.

zgodrrie z orzecznictwem klo ,,o.&arze raźąco wygórowarej możaa móvić w syalacji, 5dy jej wryokość
przekracza gfdrice matr.wacji wykonawcy do łealizacji zamówienia i stalorui przyczynek dla
zamawiĄcego do wzbo5aceaia dę"(K1O,ĄJZP1839/09 z łlrria 19 lutego 2012 r,)

Zdaaiem Wykonawry, konstru}cja zapisów o karach umomych we wzorze unowy vl>rowad,za
nieróworzędną relacię w zakresie kar umownych porniędzy zamawiajEclm i wykonawcą, gdeie temu
ootataiernu nie prryznano tą! daleko idącycb gwaralcii (w szczegóhości adekwatnych kar umownych).
Nie jest tu więc zachowana iaka}olwiek elcmentąmą zasada równości stron, }ak wskaząło KlO w w}zoku
z dnia 17 5nrdnia 2012 r., sygn. KIO 2631/12; Kla 2655!L2 ,,ulzlowa wipza zmicrzać do zabeązitczeaia

o-r-hiłrrgo, ,ooir*ź ,Ę ".lr- .in, drrrwbo**i. 
"t 

oo do pr"-i&-u7o i ,*ńo-r*o
Vłwiazyyaaia się z przrlłjltych ła siebic obowiez}<ów umowałłcA. Zamawiajęcemu
uprawaiełie ź7daaia od wy*oaawcy, aby zawań z łim umowę w ęrawie zamówleoia publi"zaego ou
ta-kicń łvałua*acll, ja*ie zostaly okreś]oae w SIVĘ, Zamawiajecy moźe. o i]e nie wykłacza ooza

-o*o*rri. *. 353k..., dr*obi, "fo*ułr*"ć Po"t*ońroh ,-o-o, ,&* * ,"fu"i; ku
*o*orń. ,r]rżri. ,d ,yt ręi ńkąr"roęł j ,*oirh prt rrb. |.dr"*. ,godr!, , ogólor*i ,"rrd"-i grr*u
.y*!h.ro do kró*rh * po-rdk .rn ]"ri! doĘr^ąrrh ,*row od*ohri, ,n ?,r.r.- ,i" ń66w
wdalaaweeo dąiluźvwat',



Naleźv rówaież podkreślić, źe ry pzp nie została uregulowana kwestia kar umownych, stąd teź w ąvmwypaclku stozuje Ą przepisy Kodekzu cyw.ilnego (KC) w głn zakre§e, zgodrrie z odeslniem znaidującym
się w aJt, 139 ust, t ustawy PZP, Zastosowałic zna;'dzie więc w §-Tn przypadku troclek"owa .egula.iu
zasady swobody urnóv/ (art, 353l Kc), która nie na charatt.^ 

"b"olrrt 
r.go, 

" iej granice wyznacoią -.irr.włascirłość sto§unku praw§ego czy zasady wspóbycia Elołeczne8o, w t§ mierze wielokrotnie
wl"powiadała się też Krajowa lzba odwoławcza. §/ uzasadlieniu wyrolcu z 18 paździemika 2010 r. (sygł.
ruOUz?u75/10)Klopodlceśliła,iż,,tozam*wlajęcyić,tautaremsformńowąńzaw,"tych*r*ror.,
umovr, Dstomiast wykoaawca aie- ma 

- 
dużego wp$,wa na jej ksztah. Me asnącda to JdraŁ ne

waaowleńa dkiei umow7 nogą @_ lotz7xae tyIko dla 1adń1 wvay lub aaWadae ryń i iaaęłaonę dpńcdnlo splł,€ obówir"a }ub przs,zaawać jej łaae puywźt$ei

Ponadto, jak podniesiorro w wpoku z dnia 23 sierpnia 2010 r, (sygn, K!O/UZ} 1,69811o) ,,Sluszne są
tvierdzezia odwolujęcegł że ceJem wprowadzeda kar umowaych jest dyscvltinowaaie stroa dą
pławidłowego i tcrminowego w7wilzywaaia §ę z płzyjęĘcń w umowlc aio*;ęrtd-. Dptyczy to w
rówaej mierze wszyst:kich uczestaików *ostttlku umawnego. żadze z pzepisóv prawa, czy to cywilaelcł
czy to zamówień publiczaych, aie zalazują, iź pewae obowiązki czy ,oboóięzuaia aie mołą być aałoźone
rówairż na zamawiajlcego, złłaszcza |bze!! to od tq §troay §tostnku umawaego zależfw ź*4 ̂ iro,terząillowąść reńzovaaego koatra.ktu, Odwolu/4cy aie łeguje v?rowadzenia ńr u-o*ryrh ń *roo,
umowy jako ła*ich, czy tcż ich wysokości, lecz 2odkre§a, iż utezy ĄĘć do zacńowaaia rówaov,a5i
stron stogl,ku użlowaegą *tóra w oceaie lzby aie stai w sprzeczaośc! z wh:iciwo.1cĘ (natuą) stosulzku
prąwnęgo, ustawą lub zasadami v,spóźycia spokczlego'|

Jednocześnie Wykonawcą zv/raca uwag§ , że Zatrawiaiący za'tlze8ą kary umo]vrre w .ażąca zawyźon}ęh
wielkościac}r (15Ło w;.nagrodzenia Wykonawcy brutto), c<l w szczególności dotyczy kary za odsqpieni"
oć umowy przez Zamawiającego. Kara umow'a w takiei qysakości iest bez wą9ienia o"d*i.ir. -stosunku d,r w-łltolści umorvy, co skutlruje całkowit1,;ł oderwaniem jei od ewentualne| szlrody
Zarnawiającego i prowadzi do jego wzbogacenia.

'W związku z powyższym, ocenł 'Wykonawry co do rźąco wygór<rwanej q,lsokcści kar umownych
zą§trzeżon}rch pr"eż żamawiającego lest słuszna i zasądna, trafiry iest ńvi.niej argument o drastycznie
nierólł.nolzędnej pozycr'i §tron umo.w}., które cporłane zapisy wzoru umowy wlrrowadzają,

Cąy wolec połł,Przego, Zamrv,iajlcy dopurzca aożllwość rewiqi 6w§J§8o łanowitka v aekreric kar
ufioT/nyql i §todovne8o oglinicu:l! i& q,sokoćc! tł! by Yprcńdz& agodn1 z pttwem i
ńwnorądą relację fuącą Zames,Ę{cego z Wyrrollawą i pozUłńena U, uriowr}cl it 

"r*lt 
*

f8Żęco wy8Ólowrnych, ł to w ezczególnodci popnea utalente lrar w etmdnrdm,ej wytokośd 5o/o tub 10óń
wałoćci wyn€rodlania bnrtro §/ykonawcy?

Odpowiedź na pvtanie 5.

Zamawiający nie Wyraża zgody na zastosowanie innych kar umownych, niż te okreś|one w projekcie
umowy.

PYTANIE NR 6l
W §IWZ Zannwiaj{cy §śtatł teffii! 9łetnośct n§liżtrośćt łrkirsr$i lrg &hrr:r. VAT ą 21 drri od &rirj§ doręcruria,

Wykonłwca zrvraca się a prośb1 o zmianę te8o te.''inu ,,u 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
Yttwi to Wykonawcy dokonywanie rozliczeń. Pozo§ta\r.iąiąc Zamawiającemu oilpowiedni czas na
dokonarrie płatności,

Odpowiedź na pvtanie 6.

zamawiający nie Wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktur.



PYTANIE NR 7:

Opisując }ryterir ocalry of§"t w §rWZ, Zasswąqcy w§k uał,r§Ępujqce Ęteńl l) ceaa - 95% 2)
doet4p online do śIrdzeata przeeyłok 9ootorych - 5%,

Czy mając na rrwadze rcalizację społecznie poĄdanych aspektów zarnówień pub§cznych Zamawiający
dokona moóyńkacji t elści SIWZ poprzez dodanie obolr wymieniolego t4łerium, kryterium
,,spcńecznego", przez łtóre należy rozumieć Plocentowy udział pra-cownikóvl operacl,j:rych
zatrudnionych na umo\ł§ o pracę (na minimum % etatt), k6ryrn zostarrie powierzona realiz..;a
przedmiotu ząmówienią (dalej jako,,kryłeńum społeczae") oraz w związku z powyeszl'm łlokona
odpowieclnich zmian dokumerrtacji dotycząĘ Postępowania?

lVykonawca wrrioskuie do Zamawiającego o nodyffkację kryterium oceny ofert w sposób uastępująry:

Zamawiający będzie ocenial oferty wed}u6 nasępujących *ryteriów:

,-;,,Nt::;: , :,,,: :, :':I 
j,.|: :'\Ą/,§EB,,,:,,:,::: |: | |

1 Cena (toszt) 9a Vo
Dostęp onłn§ do śleilzenia przesyłek p§cztoy/ych 3ło

ż Zatrudnienie praco:rrników operacyjnych na
umo,wę § Placę

10 Vo

PuTllńy ppyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następu;ą.y.r, *"o"O*

1

Cena (koszt)

J,iczba punlrtów. ( Crninr/Cof ) " 100'waga
gdzie;
- Crrrin - najniźsza cena spośród wszystlcich o{ert
- Cof - cena podarra r{ ofercie

Zatru<lnienie pracovmików operacyinych na umowę o pracę
l,iczbł punlctów:

Proceatowy udział
pracowników

ęeracfnyci
zatrudnionycl na

umowę o pracę (na

minimum ł{



Krytettum nr 3;
punky pftyrrswa§€ Ędł ,e de§aowany p''rcaatfily nłi,jqł pracoętjków ogemcyjnych
zatnrd"ionyr.h Ę rrmowę o pracę (na mjnimum % etatu) nr eooua}u ?to ,reryrtltcl ń.*ńń,
o,peracyl'nych złnudnioaych przy realizacji zanówienla"
przez p?acolłrrl}ów opencyjnych należy rozumieć pracovl-nikóvr zatruttnionyr}r w działahości
operaclnej Wykonawtry, zajmuiącyc§ się prryinowałiem, ptzemieszczaniem i doręczaniem przesfek
pocztowych.
ocena w tvm kryteriurn dolorraną zostanie na podstawie informacji wpisarrych przez 'wylconawcę do
Formularza ofeń1. stauowĘcego ZĄcznik nr 1 do §]§r'Z,
Puakty przyznarłzne będą wedfug następuiącei zasady

Plocentowy udział
pracorvników operac_r,inyrh
zatrudnionych rra runows o

pracę (na mioimum 
'4 

€tatu)

2o/o 3ła-8ło 9o-15ło 16Vo-2żło 2VVo - 2?/o 30Vo i
więcej

liczba uzyslranycL punktów
iplt]

0 ż 6 8 10

UWAGA:
ł) Naiwyźszł 1iczbł punktów (10) zo§taĘić p*yzlrana każćej ofercie, w której Wykonawca ciwiadczy,

że
w tralrcie realizacji zamówienia 30 ło i więcei pracowrłików o1xracyinych będzie zatrudnionych na
podstavrie umowy o pracę (na minimum # etatu).
Przr'fud I: Jcżeli Wykoaawca zatrudui 10a praawni*ów opełacyjaych, z Czeło rla podstawie
unowy o pftcę - 20 na peby etat, 10 ra Q5 etatu, to aaleźy padaĄ źe 3No pracowa*ów
zatrudriłaych Ędzie aa umowę o placę,

Ptsy&d 2ł /eżeli wy,koaawca zabudaja 120 pracowaików operacynych i wskaźe w {ormularyu
ofełty, żł zatfud.Di przl realizacji praedmiotl, zamówieaia, aa podstawie ulżowy o płacę (na
minimuzn h etatu) 309ó pracołt,aików operacyjlycź, to w ramach ewcltualaej kołtroli
zanawiajęczgo, musi v7kazać § oaób zaaadzioaycń aa podstawie umowy o pracę (aa ninimum łź
ełatu), Sposoby wy}iczenia: tZfu 30% = 36
I+źybd ł lcżea w7koaałłca załudaia 124 placowa!*ów aperacs,lbych i wrkaże v, lornularzu
ofetty, te zatrudrli przl realizacji przedmiotu zamówieaia, Ia podław"le umo&y o pracę (aa
midijzłum 

'l 
efutu) N9Ó pncowników operacyjayĄ to .w rzmań ewr;atualrlej kontroli

zalaawiajęcego, musi vTkazać B ałób zatrudańolych la podstawie umory o pracę (na minimum łź
etatu) . Sposoby wyliczeaia: 124 x 3@ó = 3Z2
Ptzy&d 4 Jełeli wy*oaawca zatnldaia 129 pncowaików opencyjlych i wskaże w formularzu
oferty, że zatrudri przy realizacj! pęedmiotu zamówieaia, aa podstavie umowy o pracę (na
minimuą łt etatu) 38ó pracowaik|w opełacyjaych, to v ramach tweatualaej koatmli
zaraawiĄcero, musi wykazać 39 aób zatrudaloaych aa podstawiĘ umowy a p*cę (aa miaimum
ł1 etatu). Sposoby wyliczeaia: ! 29x3Ogó = 38,7

b) Zamawiaiący rłymaga od Wykonarłrcy zapewaienia zatłudnieŃa rra podstawie §mowy o pracę (na
mirrimum # etatu), 4P nłjnniej 29ó pracorł.nitów operaryjnl,ch zatruóuionych przy reali"."ji
przeómiotu zarnówienią w cĄ,rn okresie obowiąrywania um<rv,ry.
Ptzybd t: kźelź t7*aaawca 

'at".}daia 
!2a pracowa&ów opencyj-oycń i wskaże w Ięrmu]arzu

afeły, że zatrudai przy realizacji płzedmiotu zamówieaia, aa podstawie umowy o pracę (aa
minimum 

'' 
etatu) 59ó pracowdikółr operacs7lnych, to w r^uach eweatualaej kontoli

zanawiajęcego, musi wyl<azać 6 ońb zatrudłionych aa podsławie umow7 a pncę (aa miaimum ł7
etatu), Sposoby wyliczcnia; l20x59ó = 6



d)

Ptzybd 2: /eżeli wykoaawca zatrudaia !20 pncowa!*ów i wskaze w fonaularzu
ofeny, że za&wdni płzy rcalizacfi przedmiotu zamówleaia, aa 2ndstawie umowy o pracę (aa
mirlmum łt etatu) 89ó praco*vai*ów operacyjzyń, to w ramach eweatualaej koatrol!
zamavźajęccgo, mu§ wykazać I0 uób zattadaiorycl aa podstawie aaowy o pracę (aa minimam
ł7 etatu). Sposoby wyliczeaia: 120x89ó = 9,6
r>zlbd 3: Jezetj wykoaawca zątrudaia 12o pracowaik5w opencybych i w.skaze w {ormu]arzu
ofetv żł zaaldd pzy realizacji pzcdmiotu zamówiellia, aa podstawie u&owy o pracę (łla
miaimun Ł etatu) l19ó pncowlikiw operacyja7,cń, ta łv rdmach cwenttlalne| Lcintłoli
zalaawiajęcego, mu§ w7kazać 11 aób zatrudaioaycA aa podstawie umowy o pracę (aa miażnum
łź etatu), Sposoby wylrczeaia: 120 x !I% = l32
}eżeli wykonawta poda w formularzu oferty procentowy udział pracowników operaryinyc}r
zatrudnionyc}r na tmowę o pracę (rla minimum # etatu) nalejezy ńź Fh, będź w ag6|e Dte p9a18
udri*u proc€otoĘ,e8o, lsuae{rjw odtźuci of€ą nl podi$\^,i. rn. 89 u6t l plt 2 Prawa zaoówień
publiclirych - treść ofe*y nie odpowiada treści specyffkacii istotnyc! warunlów zamówienia
(niezgodność z opisem przedmiotu zarnówienia);

?odany pvez wykonawcę w formu]arzu oferty procentowy udzia} pracowrrików operacyjnych
zatruddonycl na u§ro]ł,ę o pracę (na minimum *1 etatw), musi być w},tżony w hczbach
całkowitych.
za naikorzlrstnieiszą zostanie uzuarra ofeńa, która uzys*a rrajwiększą liczbę punłtów Ęczoie,w obu kąńeriach oceDy ofeń. Obliczenie vredfug wzorul PC=C+Z
gdzie;
C - pua}ty uzyslałre w kryterium ,,cena ofelty brutto'',
Z - punlsty uzyslrane w kTyteliuĘ ,latrudnienie pracowaików operaryjnych na umowę o pracę''
Pc- Ęczna liczba puni(tów z obu kryteaiów
MakqT nalla ilosć punktów, jaką po uwzględnierriu wag rnożc uzyskać oceniana oferta, wynosi 100
punktów.
s/ynik &iałaaia w lęźdym z ltrperiów podawany Ędzie z dok}adaością do łlwóch miejsc po
przecinku,

|eżeli nie możrra wybrać oferty naikorrystnieiszej z uwa6i na tc, że dwie 1ub więcei ofert przedstawia
taki sąm bilarrs ceny i inny.ch kryłeriów oc€Ęy ofert, zamawiaiący spośród oŁri wybiera ofertę z
niźszą ceną.

ł

c)

h)

odpowiedź na pvtanie 7.

Zamawiający nie WYraża zgodY na zmianę kryterióW oceny ofert.


