INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Kraków, 27.03.2018 r.

Znak sprawy: DZP-NKS-271-5/18

Dotyczy: Postępowania na usługi społeczne, których przedmiotem jest: „Sukcesywne
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN
w Krakowie ”.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
1.
Treść pytania 1:
W treści zapytania w III cz. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ust. 18 oraz w Załączniku
nr 3 do zamówienia – wzór umowy- w § 5 ust. 1 Zamawiający określił: „Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczania przesyłek pocztowych adresowanych na Zamawiającego tj.
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, do Kancelarii Ogólnej,
pokój 5212 lub 5213 (parter, budynek 5) codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach między 9:30 – 10:30.”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo
pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek – opłaconych przez innych nadawców
i nadchodzących do Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający określa wczesnoporanne godziny
doręczenia, które nie uwzględniają procesów pocztowych zachodzących przed fazą doręczenia,
jak np. przewóz do placówki oddawczej, rozdział materiału na rejony doręczeń, uzupełnienie
odpowiedniej dokumentacji, która będzie wynikała z obsługi rejonu doręczeń dla danej
lokalizacji.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykreślenie wskazanych zapisów
o godzinie wydawania przesyłek i potwierdzeń odbioru, ponieważ zapisy dotyczące terminów
doręczania przesyłek pocztowych (wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie
krajowym) uregulowane są Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29
kwietnia 2013r w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczonego oraz w ustawie Prawo pocztowe ?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia NOWY WZÓR UMOWY – załącznik nr
3(2) do ogłoszenia.
2. Treść pytania 2:
Zamawiający zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 3 w § 7 ust. 2 wzoru umowy
określa: „Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego”.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala
Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne
z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie
terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę.
Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który
regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie
budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku
zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania
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rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania
stron.
Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu
na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według
powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują
dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy” ?
Odpowiedź:
§ 7 ust. 2 wzoru umowy pozostaje be zmian.
3. Treść pytania 3:
Zamawiający w Załączniku nr 3 do zamówienia – WZÓR UMOWY- w § 12 w ust. 4 zapisał:
Jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie,
o których mowa § 4 ust. 1 umowy, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1.
W związku z wyliczeniem kwoty kary w oparciu o całkowitą wartość zamówienia, kara może
być nieproporcjonalna do uchybienia wykonawcy. Wykonawca podkreśla, że powyższe
określenie kary umożliwia Zamawiającemu dochodzenie roszczeń wynikłych z nieprawidłowej
realizacji usług. Ponadto dla poważniejszych przypadków uchybień przysługuje Zamawiającemu
możliwość odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zastrzeżone wysoką karą umowną.
Czy zamawiający może wykreślić niniejszy zapis wprowadzając, że kary umowne wynikające
z nienależytego wykonania usług określane będą w oparciu zasady wynikające z ustawy Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku i regulaminów usług?
Dotychczasowa forma określenia wskazanej kary umownej uniemożliwi zamawiającemu
złożenie oferty w postępowaniu.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia NOWY WZÓR UMOWY – załącznik nr
3(2) do ogłoszenia.
4. Treść pytania 4:
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu w § 12 w ust. 5 - WZÓR UMOWY załącznik nr 3 do zamówienia o treści:
5. „Jeżeli Wykonawca nie nada odebranych od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu
i czasie, o których mowa § 4 ust. 2 umowy, zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1.”
W związku z wyliczeniem kwoty kary w oparciu o całkowitą wartość zamówienia, kara może
być nieproporcjonalna do uchybienia wykonawcy. Wykonawca podkreśla, że powyższe
określenie kary umożliwia Zamawiającemu dochodzenie roszczeń wynikłych z nieprawidłowej
realizacji usług. Ponadto dla poważniejszych przypadków uchybień przysługuje Zamawiającemu
możliwość odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zastrzeżone wysoką karą umowną.
Czy zamawiający może wykreślić niniejszy zapis wprowadzając, że kary umowne wynikające
z nienależytego wykonania usług określane będą w oparciu zasady wynikające z ustawy Prawo
pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku i regulaminów usług ?
Dotychczasowa forma określenia wskazanej kary umownej uniemożliwi zamawiającemu
złożenie oferty w postępowaniu.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia NOWY WZÓR UMOWY – załącznik nr
3(2) do ogłoszenia.
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5. Treść pytania 5:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu w § 12 w ust. 6 - WZÓR UMOWY załącznik nr 3 do zamówienia o treści:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu
operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę.”
Czy Zamawiający zamierza dopuścić katalog wyjątków, w których brak odebrania przesyłek nie
narazi Wykonawcę na konieczność poniesienia kosztów usługi dokonanej przez podmiot trzeci ?
Do wyjątków należy zaliczyć z pewnością działanie siły wyższej oraz innych zakłóceń w pracy
Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi
w całości lub w jakiejkolwiek części, przykładowo: władcze działania organów państwowych,
samorządowych oraz organizacji międzynarodowych, zmianę przepisów prawa, działania
wojenne i inne operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy
wydane przez właściwe władze, stany nadzwyczajne, w tym stan wojenny lub wyjątkowy na
całości lub na jakiejkolwiek części terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne,
działalność przestępczą osób trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz
działanie innych sił przyrody.
Czy Zamawiający uwzględni sugestię Wykonawcy i zmodyfikuje zapis w załączniku do SIWZ
Ogólne warunki umowy, wprowadzając ogólne wyłącznie dla przyczyn nie leżących po stronie
wykonawcy?
Odpowiedź:
§ 12 w ust. 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
6. Treść pytania 6:
Zamawiający w § 12 w ust. 10 - WZÓR UMOWY - załącznik nr 3 do zamówienia o zapisał:
„Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od daty wystawienia właściwego dokumentu
księgowego.”
Czy Zamawiający zaakceptuje zmiany terminu na: „Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni
od daty wystawienia właściwego dokumentu księgowego.”
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia NOWY WZÓR UMOWY – załącznik nr
3(2) do ogłoszenia.
7. Treść pytania 7:
Wykonawca zwraca się z prośbą o złagodzenie postanowień w Załączniku nr 3 – WZÓR
UMOWY – w § 12 dot. kar umownych i zagwarantowanie Wykonawcy możliwości
wypowiedzenia się w zakresie słuszności naliczenia kary umownej, poprzez wcześniejsze
uprzedzenie Wykonawcy na piśmie o takim zamiarze.
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu § 12 ust. 9
„Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy” na:
„Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzeniu, po uprzednim powiadomieniu go o takim zamiarze przez Zamawiającego, w
następstwie przeprowadzonych wyjaśnień.”
Odpowiedź:
§ 12 w ust. 9 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
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8. Treść pytania 8:
Zamawiający w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zamówienia w poz. 1-5
Rodzaj przesyłki określił gabaryt A/B. Czy Zamawiający może określić jakie ilości dotyczą
gabarytu A a jakie gabarytu B? Formularz w obecnej formie zmusza wykonawcę do wyceny
najdroższej usługi, co znacznie wpłynie na szacowaną wartość przetargu.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia NOWY FORMULARZ CENOWY –
załącznik 2 (2) do ogłoszenia.
9. Treść pytania 9:
Zamawiający w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zamówienia w poz. 6
wyszczególnił Rodzaj Przesyłki - ZWYKŁE ZAGRANICZNE Przesyłki nierejestrowane nie
będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym (ekonomiczne).
Czy Zmawiającym może określić czy przesyłki będą nadane do krajów europejskich czy
pozaeuropejskich ?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia NOWY FORMULARZ CENOWY –
załącznik 2 (2) do ogłoszenia.
10. Treść pytania 10:
Zamawiający w Załączniku w opisie przedmiotu zamówienia ust. 6 Zamawiający określił
terminy, w jakich powinny być doręczane przesyłki.
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści tego punktu wprowadzając „terminy doręczeń
przesyłek zgodne z postanowieniami dotyczącymi terminów doręczania przesyłek pocztowych,
które zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 545), wydanego na podstawie ustawy Prawo Pocztowe”?
Odpowiedź:
Opis przedmiotu zamówienia ust. 6 pozostaje bez zmian.
Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert ustalony na dzień 28.03.2018 r.
do godz. 13:00 na dzień 29.03.2018 r. do godz. 10:00.
Powyższe odpowiedzi i zamiany stanowią integralną część ogłoszenia nr DZP-NKS-2715/18 z dnia 15.03.2018 r. wraz z załącznikami nr 1-3.
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