Znak: AG.I.272.1.33.2018

Kielce, dn. 21 listopada 2018 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.: „Świadczenie usług
pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”, znak: AG.I.272.1.33.2018.
Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:
Pytanie nr 1
W Ogłoszeniu rozdział IV pkt 4
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 3 ust. 2
Zamawiający określa „W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia”
Na wstępie Wykonawca podkreśla, że przepisy ustawy Pzp nie precyzują, w jaki sposób zamawiający może
kontrolować spełnienie wymagań przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp. Również przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) nie odnoszą
się do kwestii sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Jednakże
wskazania wymaga, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) w piśmie z dnia
23 września 2016 roku, kierowanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyraził jednoznaczne stanowisko
w przedmiotowym zakresie. W piśmie tym GIODO stwierdza, iż „przekazywanie zamawiającemu kopii umów
o pracę oraz zakresów obowiązków osób zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem
szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest
kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Dostęp do informacji
stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji spełnienia określonych warunków przez
wykonawcę. W opinii Generalnego Inspektora dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez
wykonawcę stosownych oświadczeń, czy zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów. Dla zamawiającego
nie jest bowiem istotne kto konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam
fakt zatrudniania osób w takiej formie – dla potwierdzenia którego nie jest konieczna zamawiającemu znajomość
imion, nazwisk i adresów pracowników, czy wysokości ich wynagrodzeń. (…) W związku z powyższym, Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, iż z regulacji zawartych w art. 29 ust. 3a oraz 36 ust. 2
pkt 8a ustawy Pzp nie można wywodzić podstawy do przekazywania zamawiającemu przez wykonawcę danych
osobowych pracowników, a zarówno dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, jak i
kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w tym artykule może odbywać się w sposób, który
nie będzie wiązał się z przetwarzaniem danych indywidualnych osób.” Określając uprawnienie w postaci możliwości
przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, Zamawiający nie przewidział konsekwencji
wynikających z obowiązku zapewnienia przez Wykonawcę, będącego operatorem pocztowym (oraz jednocześnie
operatorem wyznaczonym), warunków mających na celu ochronę tajemnicy pocztowej. Zgodnie bowiem z art. 41

ust. 1 ustawy Prawo pocztowe tajemnica pocztowa obejmuje nie tylko informacje przekazywane w przesyłkach
pocztowych, czy informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, ale również dane dotyczące podmiotów
korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub
korzystania z tych usług. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usług pocztowych
(czyli przedmiotu zamówienia) wiąże się z możliwością ujawnienia danych, których ochrona wynika z tajemnicy
pocztowej. Dodatkowo ustawodawca nałożył na każdego operatora pocztowego obowiązek do zachowania
należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu
urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed
ujawnieniem tajemnicy pocztowej (art. 41 ust. 6 ustawy Prawo pocztowe
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu
W Ogłoszeniu rozdział IV pkt 4 „W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu.
Pytanie nr 2
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia pkt 3
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 1 ust. 3
Zamawiający określa „Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe
o wadze do 20 000 gramów - gabaryt A i B:
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym.,
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym.,
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem
nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,
d) pobraniowe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii (za pobraniem opłaty na rachunek
bankowy nadawcy)”
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe Art. 45.
1. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku,
o którym mowa w art. 46, usługi pocztowe obejmujące:
1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją
2 mm wymiarach:
– maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar
nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm, stanowiących sumę
długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
– minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości
i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,
– minimalnych strony adresowej – 90 × 140 mm,
b) przesyłek dla ociemniałych,
c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy
nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie
przekracza 3000 mm;
2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g
i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia pkt 3
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 1 ust. 3

„Przez paczki pocztowe w obrocie krajowym, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o
wadze do 10 000 gramów - gabaryt A i B:
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem
nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym
d) pobraniowe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (za pobraniem
opłaty na rachunek bankowy nadawcy).
Odpowiedź:
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 3
Wykonawca w oparciu o argumentację z pytania nr 2 wnosi o modyfikację Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 7
poprzez dodanie zapisu
„Przez paczki pocztowe w obrocie zagranicznym, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe
o wadze do 20 000 gramów
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym.,
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym.,
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem
nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie zagranicznym,
Odpowiedź:
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 4
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia w pkt 4
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 1 ust. 4
Zamawiający określa „W ramach usług kurierskich Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
a) przesyłek kurierskich adresatom na terenie kraju w dniu następnym od dnia nadania w godzinach urzędowania
firmy, a osobom fizyczny do godz. 20.00,
b) przesyłek kurierskich za granicę:
- na terenie krajów unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy, w terminie 4 dni roboczych od daty nadania
przesyłki,
- do pozostałych krajów świata - zgodnie z regulaminem doręczania przesyłek zagranicznych Wykonawcy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30,
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy z siedziby Zamawiającego w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zwanego Kurierem”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia w pkt 4
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 1 ust. 4
„W ramach usług kurierskich Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
a) przesyłek kurierskich adresatom na terenie kraju w terminach zgodnych z Regulaminem świadczenia usługi
licząc od dnia nadania w godzinach urzędowania firmy, a osobom fizyczny do godz. 20.00,
b) przesyłek kurierskich za granicę:
- na terenie krajów unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy, w terminach zgodnych z Regulaminem
świadczenia usługi liczonych od daty nadania przesyłki,
- do pozostałych krajów świata - zgodnie z regulaminem doręczania przesyłek zagranicznych Wykonawcy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30, od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy z siedziby Zamawiającego w Kielcach, al.
IX Wieków Kielc 3, przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zwanego Kurierem”

Odpowiedź:
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 5
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia w pkt 8
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 1 ust. 8
Zamawiający określa „Dostarczanie przesyłek pocztowych, oraz zwrot przesyłek pocztowych do siedziby
Zamawiającego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przesyłki listowe będą dostarczane do Zamawiającego od godziny
8.00 do godziny 10.00, natomiast przesyłki kurierskie oraz paczki pocztowe będą dostarczane w godzinach i dniach
pracy urzędu (godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek jak również zwrotu do siedziby Zamawiającego przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.) W definicji usługi
pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek – opłaconych przez
nadawców i nadchodzących do Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający określa 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, etc. oraz samej fazy
doręczenia do siedziby Zamawiającego, która będzie wynikała z obsługi rejonu doręczeń dla danej lokalizacji.
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia w pkt 8
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 1 ust. 8
„Dostarczanie przesyłek pocztowych, oraz zwrot przesyłek pocztowych do siedziby Zamawiającego w Kielcach
przy al. IX Wieków Kielc 3, odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Przesyłki listowe będą dostarczane do Zamawiającego w godzinach pracy urzędu, natomiast
przesyłki kurierskie oraz paczki pocztowe będą dostarczane w godzinach i od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy (godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 6
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia w pkt 14
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 6 ust. 6
Zamawiający określa „Jeśli przesyłki listowe oraz paczki wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania lub
opakowania właściwego dla danego Wykonawcy - Wykonawca dostarczy we własnym zakresie wszelkie materiały
niezbędne do tego celu.
Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego,
pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach
określonych przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013, poz. 545), dla przesyłek
listowych niebędących przesyłkami najszybszej kategorii”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia w pkt 14
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 6 ust. 6
„Jeśli przesyłki listowe oraz paczki wymagać będą specjalnego, odrębnego oznakowania właściwego dla danego
Wykonawcy - Wykonawca dostarczy we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do tego celu. Dla
przesyłek kurierskich do 1 kg zawierającego dokumentację Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania
Zamawiającemu opakowań firmowych’
Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego,
pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach

określonych przez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013, poz. 545), dla przesyłek
listowych niebędących przesyłkami najszybszej kategorii”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 7
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia w pkt 30
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 2 ust. 8
Zamawiający określa „W przypadku, gdy adresat nie odbierze kwoty przekazu we wskazanej placówce Wykonawcy
we wskazanym terminie, Wykonawca dokona zwrotu kwot na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
Zwracane kwoty nie będą pomniejszane o opłatę za zwrot. Do faktury za miesięczny okres rozliczeniowy za zwrot
przekazów pocztowych Wykonawca dołączy zestawienie jakiego przekazu dotyczy zwrot, datę i kwotę zwrotu”
W załączniku nr 1 do Ogłoszenia Zamawiający wskazuję definicję i podstawę prawną świadczenia usługi przekazu
pocztowego w obrocie krajowym. W oparciu o ta definicję Wykonawca nie może świadczyć usługi bez pobierania
opłaty za zwrot.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów
W Załączniku nr 1 do ogłoszenia w pkt 30
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 2 ust. 8
„W przypadku, gdy adresat nie odbierze kwoty przekazu we wskazanej placówce Wykonawcy we wskazanym
terminie, Wykonawca dokona zwrotu kwot na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. Zwracane kwoty nie
będą pomniejszane o opłatę za zwrot. Opłata za zwrot przekazu zostanie pobrana zbiorczo. Do faktury za
miesięczny okres rozliczeniowy za zwrot przekazów pocztowych Wykonawca dołączy zestawienie jakiego
przekazu dotyczy zwrot, datę i kwotę zwrotu”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 8
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 5 ust. 7 Zamawiający określa „Wykonawca wystawi dwie faktury, jedną zbiorczą
za przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie, druga dotyczyć będzie przekazów pocztowych”
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu oraz przyjęcie wspólnej jednej faktury dla świadczonych usług
Alternatywnie o modyfikację zapisów
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 5 ust. 7 „Wykonawca wystawi dwie faktury, jedną zbiorczą za przesyłki listowe,
paczki pocztowe, przesyłki kurierskie, świadczenie usługi odbioru korespondencji druga dotyczyć będzie
przekazów pocztowych”
Odpowiedź:
Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 9
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 5 ust. 7 Zamawiający określa „Wynagrodzenie należne Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 21 dni od daty
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, NIP: 657-02-43-056, na wskazane w niej konto Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”
Wykonawca zwraca 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 rachunku bankowego wierzyciela,
co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.
Ponadto przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów
i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub braków
w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę korygującą –
zgodnie z art. 106k. Faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia
gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury
korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. Faktura korygująca/nota księgowa powinna bowiem
oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. Powyższe
potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji. W świetle powyższych uwag
stwierdzić należy, że brak jest podstaw do wprowadzenia pojęcia prawidłowości faktury, a ewentualny błąd bądź
brak w jej treści nie może mieć wpływu na umowny termin płatności.
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 5 ust. 7 Zamawiający określa „Wynagrodzenie należne Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 21 dni od daty
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc
3, NIP: 657-02-43-056, na wskazane w niej konto Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 10
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 2 Zamawiający określa „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar
umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie kar umownych nie wymaga uprzedniego wezwania
Wykonawcy do ich zapłaty (może nastąpić w stosunku do kar nie wymagalnych)”
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 2 „Zapłata kar umownych nastąpi po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego zasadność wypłatę kar umownych”
Ponadto Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu „kar nie wymagalnych”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu.
Pod pojęciem „kary nie wymagalne” należy rozumieć świadczenie, które może podlegać prawu potrącenia bez
uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, a zatem bez postawienia kar umownych w stan wymagalności.
Pytanie nr 11
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 5 Zamawiający określa „Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości
100 złotych za każdy dzień pracy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 3 ust. 1
umowy”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 5 „Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 100 złotych za każdy
dzień nie spełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 12
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 6 Zamawiający określa „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia
reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego w termie …….. dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zamawiający
zgłoszenie reklamacji do Wykonawcy prześle drogą elektroniczną na adres e-mail.: ………………..”

Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 6 „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej
przez Zamawiającego w termie …….. dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zamawiający zgłoszenie reklamacji
do Wykonawcy prześle drogą elektroniczną na adres e-mail.: ……………….. bądź na adres do korespondencji
Zamawiającego”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 13
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 13 Zamawiający określa „Zamawiający zastrzega sobie gwarancję ceny na
usługi pocztowe przez cały czas trwania niniejszej umowy”
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów
W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 13 Zamawiający określa „Zamawiający zastrzega sobie gwarancję ceny na
usługi pocztowe przez cały czas trwania niniejszej umowy. Z wyłączeniem sytuacji opisanych w § 5 ust. 2”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 14
W nawiązaniu do argumentacji pytania nr 2
W Załączniku nr 3 do ogłoszenia Wykonawca wnosi o usunięcie pozycji w Tabeli nr 1
„Paczki krajowe Paczki zwykłe gabaryt A ponad 15 kg – 20kg”
„Paczki krajowe Paczki zwykłe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru gabaryt A ponad 15 kg – 20kg „
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
aktualnie obowiązujący Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 15
W Załączniku nr 3 do ogłoszenia Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu w Tabeli nr 3 „przekazy pocztowe
w obrocie krajowym nadane za pośrednictwem Internetu”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
aktualnie obowiązujący Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że:
1. W rozdziale XVII ust. 1-3 Ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się następujące zmiany:
Było:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek
A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 23 listopada 2018 roku, do godziny 11.30.
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332

oraz opisana:
„Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”
Nie otwierać przed dniem 23 listopada 2018 roku, godz. 12.00.
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego
w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332.
Jest:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek
A, pokój 332 (Sekretariat), w terminie do 27 listopada 2018 roku, do godziny 11.30.
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332
oraz opisana:
„Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”
Nie otwierać przed dniem 27 listopada 2018 roku, godz. 12.00.
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego
w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332.
2. W ust. 3 Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się
następujące zmiany:
Było:
3. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe
o wadze do 20 000 gramów - gabaryt A i B:
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym
i zagranicznym.,
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym.,
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte
za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,
d) pobraniowe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii (za pobraniem opłaty na
rachunek bankowy nadawcy).
Gabaryt A to przesyłka o wymiarach:
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maximum - żaden z wymiarów
nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm,
maximum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być
większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.

Jest:
3. Przez paczki pocztowe w obrocie krajowym, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe
o wadze do 10 000 gramów - gabaryt A i B:
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za
potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym
d) pobraniowe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (za
pobraniem opłaty na rachunek bankowy nadawcy).

Przez paczki pocztowe w obrocie zagranicznym, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki
pocztowe o wadze do 20 000 gramów
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym.,
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym.,
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za
potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie zagranicznym,
Gabaryt A to przesyłka o wymiarach:
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maximum - żaden z wymiarów
nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm,
maximum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być
większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
4. W ust. 4 Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się
następujące zmiany:

Było:
4. W ramach usług kurierskich Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
a) przesyłek kurierskich adresatom na terenie kraju w dniu następnym od dnia nadania w godzinach
urzędowania firmy, a osobom fizyczny do godz. 20.00,
b) przesyłek kurierskich za granicę:
- na terenie krajów unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy, w terminie 4 dni roboczych od daty
nadania przesyłki,
- do pozostałych krajów świata - zgodnie z regulaminem doręczania przesyłek zagranicznych
Wykonawcy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 7.30 do
15.30, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy z siedziby
Zamawiającego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
zwanego Kurierem.

Jest:
4. W ramach usług kurierskich Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
a) przesyłek kurierskich adresatom na terenie kraju w terminach zgodnych z Regulaminem świadczenia
usługi licząc od dnia nadania w godzinach urzędowania firmy, a osobom fizyczny do godz. 20.00,
b) przesyłek kurierskich za granicę:
- na terenie krajów unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy, w terminach zgodnych
z Regulaminem świadczenia usługi liczonych od daty nadania przesyłki,
- do pozostałych krajów świata - zgodnie z regulaminem doręczania przesyłek zagranicznych Wykonawcy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 7.30 do
15.30, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy z siedziby
Zamawiającego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
zwanego Kurierem

5. W § 1 ust. 3 Projektu umowy – Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się
następujące zmiany:
Było:
3. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze do 20 000
gramów - gabaryt A i B:
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym,
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za

potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym,
d) pobraniowe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii (za pobraniem opłaty na
rachunek bankowy nadawcy).
Gabaryt A to przesyłka o wymiarach:
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maximum - żaden
z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm,
maximum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być większa
niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
Jest:
3. Przez paczki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
1) paczki pocztowe w obrocie krajowym to paczki pocztowe o wadze do 10 000 gramów - gabaryt A i B:
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte
za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym
d) pobraniowe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym (za
pobraniem opłaty na rachunek bankowy nadawcy).
2) paczki pocztowe w obrocie zagranicznym, to paczki pocztowe o wadze do 20 000 gramów:
a) zwykłe - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym.,
b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym.,
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za
potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie zagranicznym.
Gabaryt A to przesyłka o wymiarach:
minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maximum - żaden
z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
Gabaryt B to przesyłka o wymiarach:
minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm,
maximum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być
większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.

6. W § 1 ust. 4 Projektu umowy – Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się
następujące zmiany:
Było:
4. W ramach usług kurierskich Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
a) przesyłek kurierskich adresatom na terenie kraju w dniu następnym od dnia nadania w godzinach
urzędowania firmy, a osobom fizycznym do godz. 20.00,
b) przesyłek kurierskich za granicę:
- na terenie krajów unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy, w terminie 4 dni roboczych od daty
nadania przesyłki,
- do pozostałych krajów świata - zgodnie z regulaminem doręczania przesyłek zagranicznych Wykonawcy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 7.30 do
15.30, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy z siedziby
Zamawiającego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
zwanego Kurierem.
Jest:
4. W ramach usług kurierskich Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia:
a) przesyłek kurierskich adresatom na terenie kraju w terminach zgodnych z Regulaminem świadczenia
usługi licząc od dnia nadania w godzinach urzędowania firmy, a osobom fizyczny do godz. 20.00,

b) przesyłek kurierskich za granicę:
- na terenie krajów unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy, w terminach zgodnych
z Regulaminem świadczenia usługi liczonych od daty nadania przesyłki,
- do pozostałych krajów świata - zgodnie z regulaminem doręczania przesyłek zagranicznych Wykonawcy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i dostarczania przesyłek w dni robocze od godz. 7.30 do
15.30, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy z siedziby
Zamawiającego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
zwanego Kurierem.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu
zamówienia, Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówienia – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 7 do
Ogłoszenia o zamówieniu – Projekt umowy.
Powyższa zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie
terminu składania i otwarcia ofert.

