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ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)  

I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

W dniu 18.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania 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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 4 inne postanowienia oraz Załącznik nr 7 – Umowa 

§ 2 ust 12 

            Zamawiający określił, że:  

 

Pytanie 1:  

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 oraz przesyłki zwracane do zamawiającego po 

wyczerpaniu możliwości ich doręczenia na podstawie dokumentów ODDAWCZYCH. Natomiast ceny 

jednostkowe za nadane przesyłki 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 wg poniższego:  
 
„podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna ilość przesyłek nadanych i zwróconych w okresie  



rozliczeniowym, a ustalona na podstawie obowiązujących cen zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy 
oraz w przypadku usług nie ujętych w załączniku nr 2 do umowy zgodnie z cennikiem usług Wykonawcy 
obowiązującym w dniu nadania jako suma opłat za:  
a) nadane przesyłki pocztowe stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych,  
b) przesyłki zwracane do Zamawiającego stwierdzone na podstawie dokumentów oddawczych” 

 

Odp. na pytanie nr 1: Zamawiający zmieni zapis w umowie  na : 

 

„Podstawą rozliczeń finansowych będzie faktyczna ilość przesyłek nadanych i zwróconych 

w okresie rozliczeniowym, a ustalona na podstawie obowiązujących cen zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do umowy oraz w przypadku usług nie ujętych w załączniku nr 2 do 

umowy zgodnie z cennikiem usług Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania jako suma 

opłat za:  

a) nadane przesyłki pocztowe stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych,  

b) przesyłki zwracane do Zamawiającego stwierdzone na podstawie dokumentów 

oddawczych.  

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia rozliczane będzie w 

miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie usług zrealizowanych 

w zakończonym okresie rozliczeniowym potwierdzone przez zamawiającego. 

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury 

VAT.” 

 

Pytanie 2:  

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 2: Zamawiający  nie doda informacji  do  umowy. 

 

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

zamówień publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści 

SWZ: 

 

Zmianie ulega: 

Załącznik nr 7 do SWZ – projekt umowy 

Załączniki do umowy pozostają bez zmian. 

Informujemy, że Zamawiający zmienił w dniu 23.11.2021 r. termin składania ofert na dzień 

30.11.2021r.  godz. 12.00. 

 

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

i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 
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