
 
 
 
 

 

Warszawa, 13 sierpnia 2020 roku 

MCPS.PUZ/SR/4300-19/2020  

Uczestnicy postępowania 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę dostarczenia 361 przesyłek zawierających 

profilaktyczne materiały informacyjne do podmiotów na terenie Mazowsza, w trybie przepisu art. 

4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843), tj. zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

W związku z otrzymaną w dniu 12 i 13 sierpnia 2020 roku prośbą Wykonawców o wyjaśnienie 

treści zapytania ofertowego, Zamawiający udziela poniżej stosownych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1. 

„Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazanie przybliżonego terminu zawarcia umowy”. 

 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Przybliżony termin zawarcia umowy: do 7 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pytanie 2. 

„Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie, czy odbiór przesyłek będzie realizowany codziennie, 

czy będą to cykliczne odbiory?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 2. 

Zamawiający dopuszcza codzienny jak i cykliczny odbiór przesyłek. 

 

Pytanie 3. 

„Zamawiający w pkt 3) OPZ wskazuje wagę przesyłek do 17 kg. W celu precyzyjnej wyceny 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wskazanie średniej masy przesyłek”. 

 

Odpowiedź na pytanie 3. 

Średnia masa przesyłek: 10-12 kg. 

 

Pytanie 4. 

„Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy adresatem przesyłek będą osoby 

fizyczne czy podmioty inne niż osoby fizyczne/instytucje?”. 

 



Strona 2 z 5 

 

Odpowiedź na pytanie 4. 

Adresatem przesyłek będą instytucje – Urzędy Miast i Gmin. 

 

Pytanie 5. 

„Czy Zamawiający potwierdza, iż przesyłki kurierskie objęte przedmiotem zamówienia nie 

przekroczą poniższych wymiarów: 

- długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy wymiar (długość) 

nie może przekroczyć 150 cm?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 5. 

Wielkość przesyłek zgodnie z OPZ i wskazaną tolerancją. 

 

Pytanie 6. 

„Zamawiający w § 3 ust. 4 Wzoru umowy określa termin płatności faktury do 30 dni od daty 

zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby 

Zamawiającego faktury VAT. 

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe i transportowe wystawiane są za 

pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie 

kryteria jak datę wystawienia faktury, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z 

datą sporządzenia faktury. Termin płatności faktury, określony jak 14 dni od daty wystawienia 

faktury, został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 

fakturowania Wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie 

rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich 

płatnościach. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca ma możliwość wydłużenia terminu płatności faktury, 

jednakże powinien on pozostać w korelacji z datą wystawienia faktury. 

Wobec powyższego, wnioskujemy o modyfikację terminu płatności z 21 dni od dnia doręczenia 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na 21 dni od wystawienia 

faktury VAT”. 

 

Odpowiedź na pytanie 6. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści umowy. 
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Pytanie 7. 

„Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem prawidłowo wystawionej 

faktury wskazanej w § 3 ust. 4 Wzoru umowy rozumie dokument wystawiony zgodnie z zapisami 

w art. 106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”. 

 

Odpowiedź na pytanie 7. 

Tak. 

 

Pytanie 8. 

„Zamawiający w § 3 ust. 5 Wzoru umowy określa, iż za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy 

swobodnie dysponować środkami za wykonanie 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. Biorąc powyższe pod uwagę, 

wnioskujemy o modyfikację zapisów w § 3 ust. 10 Załącznika nr 2 do umowy zgodnie z 

poniższym: 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy.”. 

 

Odpowiedź na pytanie 8. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści umowy. 

 

Pytanie 9. 

„Zamawiający w § 5 Wzoru umowy konstruuje zapisy odnośnie kar umownych za niewykonanie 

oraz nienależytego wykonania umowy. Wykonawca pragnie zauważyć, że brak precyzyjnych 

zapisów określających przesłanki naliczenia kar umownych stawiają strony w nierównej pozycji 

i wskazuje oczywistą dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia obowiązków przez 

Wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu. Ponadto przewidziane kary 

umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, 
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charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy 

realizacji zamówienia oraz pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należytego 

wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens 

ekonomiczny i uniemożliwia mu złożenie oferty w przedmiotowym postepowaniu. 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów w § 5 Wzoru umowy uwzględniając 

odszkodowanie za niedostarczenie przesyłek, nieterminowe dostarczenie przesyłek oraz 

dostarczenie uszkodzonych przesyłek…”. 

 

Odpowiedź  na pytanie 9. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści umowy. 

 

Pytanie 10. 

„Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie jako nienależyte 

wykonanie umowy wskazane w § 5 ust. 2 Wzoru umowy?” 

 

Odpowiedź na pytanie 10. 

Zamawiający jako nienależyte wykonanie umowy rozumie np. niedostarczenie pokwitowania po 

doręczeniu przesyłki, niedostarczenie przesyłki w terminie, nieodebranie przesyłki od 

Zamawiającego w umówionym terminie. 

 

Pytanie 11. 

„Czy możemy otrzymać listę adresów na którą będzie trzeba doręczać przesyłki?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 11. 

Tak. 

 

Pytanie 12. 

„Kiedy byłby możliwy odbiór przesyłek od Państwa i czy można odebrać wszystkie za jednym 

razem?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 12. 

Odbiór przesyłek możliwy w terminie do dwóch tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Można 

odebrać wszystkie. 
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Pytanie 13. 

„Potwierdzenie doręczenia przesyłki może być na listach zbiorczych czy wyłącznie na osobnych 

listach przewozowych?”. 

 

Odpowiedź na pytanie 13. 

Potwierdzenie doręczenia przesyłki może być na listach zbiorczych. 

 

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin na składanie ofert.  

Ofertę należy złożyć do dnia 19 sierpnia 2020 r., do godz. 10:00. zgodnie z zapisami OPZ. 

 

 

                                                                                       Tomasz Osadnik 

                                                                                      /-/ 

                                                                                       Przewodniczący Komisji 

 

 


