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ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)  

I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

W dniu 15.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie 

usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 2022 r.” na które, na podstawie 

art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), Zamawiający odpowiada następująco: 

 
 

I. SWZ XX oraz Załącznik nr 7 – Umowa § 2 ust 1 pkt 9) 

            Zamawiający określił, że:  

 

 

Pytanie 1:  

Wykonawca nie świadczy usług do każdego adresu poza granicami kraju. Wnosimy o wykreślenie. 

 

Odp. na pytanie nr 1: Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 

 

II. SWZ XX, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 7 oraz Załącznik nr 7 – Umowa § 2 ust 1 pkt 9) 

            Zamawiający określił, że:  

 

 

Pytanie 2:  

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów. Wskazane dokumenty winny być przygotowane przez 

Zamawiającego, a fakty przyjęcia winien być potwierdzany przez Wykonawcę. Jednocześnie należy dodać 



formularz ilościowy, odbieranych przez kuriera przesyłek przeznaczonych do nadania, z siedzibie 

zamawiającego. Wzór zgodny z Regulaminem świadczenia usługi zgodnie z załączony poniżej wzorem: 

 

 



Odp. na pytanie nr 2: Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 

 

 

III. SWZ XX, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 4 Inne postanowienia oraz Załącznik nr 7 – Umowa 

§ 2 ust 12  

            Zamawiający określił, że:  

 

          Pytanie 3: 

Zamawiający wskazuje, iż wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych 

usług i ceny jednostkowej za każdy z nich ustaloną w oparciu o dokumenty nadawcze i oddawcze.  

 

Wykonawca wskazuje, iż wynagrodzenie przysługuje operatorowi pocztowemu za nadanie przesyłki.  

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi rozstrzygane jest w procesie reklamacji.  

Z uwagi na powyższe wynagrodzenie dla Wykonawcy winno być naliczane za faktycznie NADANE 

przesyłki ustalane wg dokumentów NADAWCZYCH. Natomiast ceny jednostkowe winny być  naliczane 

wg załącznika nr 2 do umowy stanowiącego również załącznik nr 1  do SWZ oraz w przypadku usług nie 

ujętych we wskazanym Formularzu cenowym wg cennika Wykonawcy aktualnie obowiązującego w dniu 

nadania.  

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o dostosowanie wskazanego zapisu. 

 

Odp. na pytanie nr 3  Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 

 

Pytanie 3a:  

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż poniższa 

propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu:  

„(…) wynagrodzenie Wykonawcy będzie uiszczane przez Zamawiającego z dołu, przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod 

warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi  

w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury 

VAT wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.”? 

 

Odp. na pytanie nr 3a  Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 



 

 

IV. SWZ XX oraz Załącznik nr 7 – Umowa § 2 ust 13  

            Zamawiający określił, że:  

 

 

 

Pytanie 4:  

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu dotyczącego przesyłania faktur elektronicznie wg poniższego: 

1) „Strony ustalają, że faktury będą: 

- wystawiane na adres Nadawcy wskazany w komparycji Umowy i przesyłane w formie określonej w pkt. 2 - 12 , 
2) Nadawca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania informacji dotyczących rozliczeń wynikających z umowy jest 

...................@............................................... 
 

mailto:...................@...............................................


3) zmiana zasad wystawiania i przesyłania faktur, określonych w pkt 1 oraz zmiana adresu e-mail Nadawcy, wskazanego w pkt 2 nie wymaga 
aneksowania Umowy, pod warunkiem niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony umowy. Brak informacji o 
zmianie, skutkuje tym, że wszelkie informacje przekazane na adres wskazany w pkt 2 uznaje się za skutecznie dostarczone, 

4) Nadawca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Pocztę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w formacie PDF, 

5) ………………. zobowiązuje się przesyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF. 
6) ………………. oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: 

e-faktura.cof@.....................................pl 
 
7) Nadawca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 

...................@............................................... 
8) Strony zobowiązują się, co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt 6-7 poinformować o tym drugą Stronę drogą   

elektroniczną. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 
9) Nadawca zobowiązuje się do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w postaci autorespondera  

i każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji lub przekazywania każdorazowo na 
adres ………………. wskazany w pkt 6, informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, 
będzie zawierała datę otrzymania faktury przez Nadawcę, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres skrzynki pocztowej 
Nadawcy wskazanej w pkt 7, 

10) Nadawca i ………………. zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu 
przedawnienia zobowiązań podatkowych, 

11) Nadawca jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie przez Pocztę faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia zgody, 
kolejne faktury będą wystawiane przez Pocztę w formie papierowej, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
……………… otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. …………………….ma prawo do 
wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku, gdy konieczność taka wynikać będzie z braku możliwości przesłania 
faktury w formie elektronicznej, 

12) Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt 4 może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.” 

 

Odp. na pytanie nr 4:  Zamawiający nie zmieni zapisów umowy. 

 

V. SWZ XX oraz Załącznik nr 7 – Umowa § 2 ust 18 pkt 3) 

            Zamawiający określił, że:  

 
 

Pytanie 5:  

Zamawiający w powyższym zapisie zasugerował chęć korzystania z programów rabatowych stosowanych 

przez Wykonawcę.  

W związku z powyższym Wykonawca informuje, że możliwość skorzystania z  stosowanych przez niego 

taryf specjalnych wiąże się, z koniecznością zrealizowania przez klienta szeregu dodatkowych czynności 

związanych z przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek, oraz nadaniem przez klienta w jednej 

placówce nadawczej określonego wolumenu w okresie miesiąca kalendarzowego tj. w przypadku 

przesyłek nierejestrowanych od 5000szt a w przypadku przesyłek rejestrowanych miejscowych  

od 4000szt.  

Klient ubiegający się o zastosowanie taryfy specjalnej.  

W przypadku przesyłek nierejestrowanych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest: 

1) maszynowe nanoszenie adresu, zgodne z Polskimi Normami, gwarantujące jego odczytywanie  

przez czytnik listowych maszyn rozdzielczych,  

2) ostemplowanie przesyłek nierejestrowanych datą nadania (odcisk z maszyny do frankowania)  

lub umieszczenie napisów informujących o odstąpieniu od ich stemplowania i po uzgodnieniu  

z Wykonawcą naniesienie daty i miejsca nadania,  

3) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kategorii na ekonomiczne i priorytetowe,  
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4) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kodów pocztowych w zakresie uzgodnionym  

z Wykonawcą, minimum do drugiej cyfry kodu pocztowego,  

5) nadanie przesyłek nierejestrowanych w uzgodnionej z Wykonawcą placówce pocztowej nadawczej,  

6) sporządzanie przez nadawcę zestawień ilościowo-wartościowych przesyłek nierejestrowanych, według 

kategorii, rodzajów gabarytów oraz przedziałów wagowych, zgodnie z cennikiem w dwóch egzemplarzach, 

z których jeden jest przeznaczony dla pocztowej placówki nadawczej albo przekazanie ich do pocztowej 

placówki nadawczej przy wykorzystaniu systemu Elektroniczny Nadawca* albo uzgodnionego z Pocztą 

Polską formatu elektronicznej książki nadawczej,  

7) informowanie placówki pocztowej nadawczej o planowanym nadaniu. 

W przypadku przesyłek rejestrowanych miejscowych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane 

jest: 

1) wydzielanie przez nadawcę w osobny strumień, na etapie nadawania, przesyłek poleconych 

miejscowych z całej partii nadawanych przesyłek poleconych,  

2) sporządzanie przez nadawcę pocztowej książki nadawczej dla przesyłek poleconych miejscowych   

(w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla placówki pocztowej nadawczej)  

albo przekazanie jej przy wykorzystaniu systemu Elektroniczny Nadawca albo uzgodnionego  

z Wykonawcą formatu elektronicznej książki nadawczej; pocztowa książka nadawcza nie może 

obejmować przesyłek innych niż przesyłki polecone miejscowe,  

3) przekazanie przesyłek poleconych miejscowych do nadania zgodnie z kolejnością wpisów  

w pocztowej książce nadawczej. 

Wykonawca informuje, że rabaty naliczane są niezależnie od siebie. 

W związku z powyższym, czy Zamawiający przewiduje  wykonywanie dodatkowych czynności, 
umożliwiających zastosowanie taryf rabatowych oraz wskazanych wolumenów? 
 

Odp. na pytanie nr 5: Zamawiający wykreśli  zapis z umowy. 
 

VI. SWZ XXI oraz Załącznik nr 7  

   Zamawiający określił, że: 

 

Pytanie 6:  

Czy Zamawiający dopuszcza formę oznaczenia korespondencji tak iż na przesyłkach będą widoczne dane 

Zamawiającego poprzedzone informacją „Nazwa Wykonawcy w imieniu lub na rzecz Zamawiającego”? 

Odp. na pytanie nr 6: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 6a:  

Zamawiający wskazuje możliwość powierzenia podwykonawcom wykonywania zamówienia. 



Czy wobec powyższego Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez 

wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej 

umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji uzna za dopuszczalne 

świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy 

Zamawiającym, a innym operatorem (w tym operatorem wyznaczonym)? 

W ocenie składającego zapytanie, umowa o której mowa w art. 35 Prawa pocztowego jest jedynym 

sposobem zapewnienia  świadczenia usługi zgodnie z wymogami i potrzebami Zamawiającego, przy 

pełnym zachowaniu warunków konkurencyjności postępowania i jednoczesnego zapewnienia skutków, 

o których mowa m.in. w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, art. 17 ustawy Prawo 

pocztowe. 

Zgodnie Art. 35. ust 1. ustawy Prawo pocztowe operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę 

o świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie 

usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie pisemnej. 

Istotna w przedmiotowej sprawie jest również regulacja ust. 2- zgodnie, z którą w umowie o współpracę 

operatorzy pocztowi określają w szczególności: 

1) zakres współpracy; 

2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją umowy; 

3) zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek pocztowych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłek 

pocztowych w przypadkach, o których mowa w art. 36; 

4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi 

pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo zastawu; 

5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do 

oddawczej skrzynki pocztowej; 

6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie; 

7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy. 

W świetle powyższych regulacji stwierdzić należy, iż umowa zawarta pomiędzy operatorami na podstawie 

art. 35 ustawy Prawo pocztowe może, a nawet powinna szczegółowo regulować zasady współpracy 

między stronami, w tym precyzyjnie określać terminy wykonania przez danego operatora pocztowego  

(w tym operatora wyznaczonego) czynności określonych w umowie. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie 

aby w pisemnej umowie pomiędzy operatorami terminy wykonania określonych usług były zbieżne  

z terminami przewidzianymi w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC,  czy art. 17 ustawy 

Prawo pocztowe. Inaczej mówiąc operatorzy pocztowi mogą tak ukształtować warunki współpracy (w tym 

zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody umów) aby spełniać warunek stawiany przez 

Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, np. poprzez ustalenie iż, nadanie (w tym dalsze 

przekazanie przesyłki do doręczenia)  musi nastąpić w terminie jej przyjęcia od nadawcy, co pozwala na 

zachowanie skutków przewidzianych w przytoczonych wyżej przepisach. 



Zamawiający nie ogranicza możliwości korzystania przy realizacji zamówienia z podwykonawców, a taki 

charakter miałby operator pocztowy będący  stroną umowy zawartej z wykonawcą na podstawie art. 35 

ustawy Prawo pocztowe. Ponadto takie uregulowanie stosunków pomiędzy wykonawcą 

a podwykonawcami, zapewnia spełnianie innych wymogów Zamawiającego, w tym w szczególności 

wymóg konieczności realizacji zamówienia zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i aktami wykonawczymi. 

Przyjęcie innego trybu np. świadczenie usług w charakterze pośrednika („posłańca” przekazującego 

przesyłki od zamawiającego do innego operatora) powoduje, iż w świetle przepisów ustawy Prawo 

pocztowe Zamawiający nie jest stroną dla końcowego operatora pocztowego realizującego usługę 

doręczenia przesyłki, co pozbawia go faktycznej możliwości dochodzenia odszkodowań czy składania 

reklamacji w przypadku jej nienależytego wykonania albo choćby dochodzenia właściwego dokonywania 

i rozliczania tzw. zwrotów, za które (w przypadku operatora wyznaczonego) Zamawiający będzie uiszczał 

opłatę gotówką jako usługę świadczoną poza umową o zamówienie publiczne. 

 

Odp. na pytanie nr 6a: Zamawiający  dopuszcza tylko, na usługi kurierskie. 
 

Pytanie 6b:  

Czy Zamawiający wymaga w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji usług, aby Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodnił Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) umowy mówiący o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia? 

 

Odp. na pytanie nr 6b: Zamawiający zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 nie stawia warunku 
udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych, a stawia 
warunek udziału w postepowaniu dotyczącego w zakresie uprawnień do prowadzenie 
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. 
W przypadku jeśli byłby to warunek dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych 
możliwe byłoby powoływanie się na zdolności lub sytuację innych podmiotów. 
W przypadku warunku stawianego przez Zamawiającego w zakresie uprawnień do 
prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. posiadania 
aktualnego zaświadczenie wydanego przez  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
potwierdzające, iż Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych zgodnie 
z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1041), Wykonawca nie może powoływać się na zdolności lub sytuację innych podmiotów. 
Wykonawca musi ten warunek spełnić sam lub w przypadku wspólnie ubijających się o 
zamówienia warunek określony w rozdz. VI pkt 2 SWZ musi spełnić jeden z Wykonawców. 
 
 

VII. SWZ XXII oraz Załącznik nr 7 – Umowa § 4  

   Zamawiający określił, że: 



  

 

 

Pytanie 7:  

 



Zamawiający wskazał, że czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy muszą być wykonywane 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Wykonawca wnosi o modyfikację w przedmiotowym zakresie. Rozumiemy intencję Zamawiającego  

w tym względzie, jednakże uwzględniając fakt, że zatrudniamy kilkadziesiąt tysięcy pracowników, nie jest 

możliwe technicznie spełnienie warunków Zamawiającego dotyczących sposobu kontroli zatrudnienia.  

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę zapisów określających zobowiązanie wykonawcy  

do realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na umowy o pracę. 

W świetle powyższego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę 

postanowień poprzez wykreślenie wskazanego żądania przedstawienia oświadczenia wykonawcy o stanie 

zatrudnienia zawierające listę osób świadczących pracę na umowę o pracę, a w jego miejsce 

wprowadzenia postanowień w następującym brzmieniu: 

„1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń 

o ogólnej ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym, w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 14 dni, uwzględniającym czas niezbędny do przygotowania żądanych 

dokumentów, wykonawca przedłoży zamawiającemu stosowne oświadczenie. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są 

przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.”  

Pozwoli to Wykonawcy na złożenie oferty. 

 

Odp. na pytanie nr 7: Zamawiający  zmieni treść zapisu w umowie. 
 

 

VIII. SWZ XXII oraz Załącznik nr 7 – Umowa § 6 ust. 2,   

   Zamawiający określił, że: 

 

Pytanie 8:  

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów określających sankcje dotyczące spełnienia warunków zatrudnienia. 



Rodzaj i charakter sankcji powinien bowiem być dostosowany do specyfiki udzielanego zamówienia,  

a decyzja w tym zakresie należy do zamawiającego. Zamawiający nie musi wprowadzać sankcji. 

 

Odp. na pytanie nr 8: Zamawiający  nie zmieni treści zapisu w umowie. Sankcje są 
obligatoryjne. 
 

IX. SWZ XXII oraz Załącznik nr 7 – Umowa § 11   

   Zamawiający określił, że: 

 

Pytanie 9:  

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu gdyż nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Odp. na pytanie nr 9: Zamawiający wykreśli  zapis z umowy. 

 

X. Załącznik nr 4 do umowy  

  Zamawiający określił, że: 



 

Pytanie 10:  

Wykonawca wnosi o zaktualizowanie formularzy wg poniższego wzoru: 

Załącznik Nr 4 do Umowy ID nr .............................. 
A. Zestawienie jednostek NADAWCY oraz odpowiadających im placówek nadawczych POCZTY 

Jednostka organizacyjna nadawcy 

Usługa 

Jednostka organizacyjna POCZTY 

Nazwa 
Kod 

pocztowy 
Miejscowość 

Adres 
(ulica, 

nr) 
Nazwa 

Kod 
pocztowy 

Miejscowość 
Adres 
(ulica, 

nr) 

Odbiór 
dni 

Odbiór 
godziny 

    

Usługi 
powszechne  

   x x 

Usługa 
Kurierska  

   x x 

Odbiór 
korespondencji  

     

B. Zestawienie placówek POCZTY wydających przesyłki awizowane/doręczających zwroty 

Jednostka organizacyjna nadawcy 

Usługa 

Jednostka organizacyjna POCZTY 

Nazwa 
Kod 

pocztowy 
Miejscowość 

Adres 
(ulica, 

nr) 
Nazwa 

Kod 
pocztowy 

Miejscowość 
Adres 
(ulica, 

nr) 

Odbiór 
dni 

Odbiór 
godziny 

    

Usługi 
powszechne  

   x x 

Usługa 
Kurierska  

   x x 

 

Odp. na pytanie nr 10: Zamawiający  zmieni treść załącznika nr 4 do  umowy. 
 



 

XI. SWZ Załącznik nr 1  

  Zamawiający określił, że: 

 

 

Pytanie 11:  

Dla wskazanych pozycji Wykonawca wnosi o doprecyzowanie Formatów w formularzu ofertowym wg 

poniższego: 

FORMAT S - to przesyłki o wymiarach:  

MINIMUM -wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  

MAKSIMUM -żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm. 

FORMAT M to przesyłki o wymiarach:  

MINIMUM wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,  

MAKSIMUM -żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230mm 

FORMAT L to przesyłki o wymiarach:  

MINIMUM –wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm 

MAKSIMUM -suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może 

przekroczyć 600 mm. 

Odp. na pytanie nr 11: Zamawiający  zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ oraz załącznik 

nr 2  do  umowy 

 

 

Pytanie 12:  

W związku z prowadzeniem polityki antykorupcyjnej Wykonawca wnosi  dodanie do projektu umowy 

informacji wg poniższej treści: 

„Klauzula antykorupcyjna 
 

1. Strony Umowy zapewniają, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowają należytą staranność i stosować się będą do wszystkich obowiązujących 

Strony przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania 

działaniom o charakterze korupcyjnym zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron. 

2. Każda ze Stron dodatkowo zapewnia, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie  

do obowiązujących Strony  procedur antykorupcyjnych, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, przestrzegania postanowień 

aktów wewnętrznych obowiązujących Strony w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz 

anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty 

gospodarcze Stron. 
3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden  

z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich 

imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że 



dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści 

bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych: 
- żadnemu członkowi zarządu lub pracownikowi Strony; 
- żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną  

w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym następuje realizacja Umowy; 
- żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy; 
- żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem 

uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie 

przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy administracji publicznej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. 

4. Kontrahent akceptuje, że naruszenie  postanowień zawartych w niniejszej klauzuli antykorupcyjnej może spowodować rozwiązanie Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w niej przewidzianego, zaś Kontrahentowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. 
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o każdym przypadku naruszenia niniejszych postanowień. Na pisemny 

wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą 

wykonywania Umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami. 
6. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zapewnia, iż w okresie realizacji Umowy umożliwi każdej osobie 

działającej w dobrej wierze dokonanie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

etyka@p.........................................pl. 
7. Strony mają na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku niniejszych postanowień nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji 

karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej i na terenie Unii Europejskiej.” 
 

Odp. na pytanie nr 12: Zamawiający  nie doda informacji  do  umowy. 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje następujących zmian 

w treści SWZ: 

 

• Rozdział XII, pkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 18.12.2021. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

otrzymuje brzmienie:  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 24.12.2021r.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

• Rozdział XIV, pkt 1 dotychczasowym brzmieniu:  

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 19.11.2021 r. do godziny 12:00.  

otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do dnia 25.11.2021 r. do godziny 12:00.  

 

• Rozdział XIV, pkt 3 o dotychczasowym brzmieniu:  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2021 r. o godzinie 13:00. 

 

otrzymuje brzmienie:  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2021 r. o godzinie 13:00. 

 

• Rozdział XXII, pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu:  

 

2. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób zawierający imiona i nazwiska, które będą realizowały przedmiot umowy wraz 

z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę. Wykonawca zobowiązany 

jest do aktualizacji wykazu w przypadku każdorazowej zmiany składu osób zatrudnionych 

oraz przekazania Zamawiającemu takiej aktualizacji nie później niż 5 dni od dnia dokonania 

takiej zmiany. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

2. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie, iż na potrzeby realizacji zamówienia osoby zatrudnione są na umowę o pracę. 

 

mailto:etyka@p.........................................pl


Zmianie ulegają następujące załączniki: 

 

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy 

Załącznik nr 7 do SWZ – projekt umowy wraz z załącznikiem nr 2 i 4 

 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 


