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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

i zagranicznym na rzecz Ministerstwa Klimatu i Środowiska”.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym

postępowaniu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazuje wyjaśnienia:

Pytanie 1. 

W związku z obwiązującym Wykonawcę Regulaminem świadczenia usług kurierskich w obrocie 
krajowym, czy Zamawiający potwierdza, iż przesyłki objęte niniejszym postępowaniem nie przekroczą 
wymiarów: 

Wymiary przesyłek kurierskich krajowych: 

MINIMALNE: 10cm x 16cm 

MAKSYMALNE: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy 
wymiar (długość) nie może przekroczyć 120 cm. 

Przy czym: 

Format S to przesyłka o masie do 20 kg i wymiarach maksymalnych 9 x 40 x 65 cm 

Format M to przesyłka o masie do 20 kg i wymiarach maksymalnych 20 x 40 x 65 cm 

Format L to przesyłka o masie do 20 kg i wymiarach maksymalnych 42 x 40 x 65 cm 

Format XL to przesyłka o masie do 20 kg i wymiarach maksymalnych 60 x 60 x 70 cm 

Format 2XL to przesyłka o masie do 30 kg i wymiarach maksymalnych długość + szerokość + 
wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 120 
cm. 

Wymiary przesyłek kurierskich zagranicznych: 

MINIMALNE: 15,5 cm x 25,5 cm 

MAKSYMALNE: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 300 cm, przy czym największy 
wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm 
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W formie rulonu – suma długości i podwójnej średnicy nie może być mniejsza niż 17 cm, a nie większa 
niż 104 cm, przy czym żaden wymiar nie może być mniejszy niż 10 cm, ani większy niż 90 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przesyłki objęte niniejszym postępowaniem nie przekroczą poniższych 
wymiarów i wag:

Wymiary przesyłek kurierskich krajowych: 

MINIMALNE: 10cm x 16cm 

MAKSYMALNE: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy 
wymiar (długość) nie może przekroczyć 120 cm. 

Waga przesyłek: 

od 1 kg do 50 kg.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla przesyłek w obrocie krajowym świadczył usługę 
komplementarną – przesyłka niestandardowa, umożliwiającą nadanie przesyłek przekraczających 
powyższe wymiary i wagi.

Wymiary przesyłek kurierskich zagranicznych: 

MINIMALNE: 15,5 cm x 25,5 cm. 

MAKSYMALNE: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 300 cm, przy czym największy 
wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm. 

W formie rulonu – suma długości i podwójnej średnicy nie może być mniejsza niż 17 cm, a nie większa 
niż 104 cm, przy czym żaden wymiar nie może być mniejszy niż 10 cm, ani większy niż 90 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podstawą zobowiązań stron będzie zawarta umowa a nie 
Regulamin świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym Wykonawcy.

Pytanie 2. 

W związku z obowiązującym Wykonawcę Regulaminem zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu 
w ust. 3 pkt. a), b) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zgodnie z poniższym: 

a) przesyłki kurierskie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy – doręczane będą adresatom w 
terminie maksymalnie 3 godzin od chwili odebrania przesyłki przez kuriera Wykonawcy, pod warunkiem 
gdy nadanie nastąpi w dniu roboczym do godziny 17:00 ; 

b) przesyłki kurierskie krajowe – w przypadku masy do 20 kg doręczenie nastąpi do drugiego dnia 
roboczego po dniu nadania, w przypadku masy powyżej 20 kg do 50 kg doręczenie nastąpi do trzeciego 
dnia roboczego po dniu nadania;

Odpowiedź:

W części I Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) w ust. 3 
pkt. a) Wykonawca zmienia zapis na następujący:

a) przesyłki kurierskie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy – doręczane będą adresatom w 
terminie maksymalnie 3 godzin od chwili odebrania przesyłki przez kuriera Wykonawcy, pod warunkiem 
gdy nadanie nastąpi w dniu roboczym do godziny 17:00
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W części I Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ust. 3 pkt. b) 
Wykonawca nie dopuszcza modyfikacji SOPZ w powyższym zakresie.

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymiary paczek dla przesyłek kurierskich w obrocie krajowym 
doręczanych adresatom w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki przez 
kuriera Wykonawcy i przesyłki z masą do 20 kg nie będą przekraczały wymiarów 60x60x70 cm? Paczki 
o większych wymiarach i masie będą doręczane do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby przesyłki kurierskie krajowe były doręczane do dwóch dni roboczych od 
dnia odebrania przesyłki przez kuriera Wykonawcy pod warunkiem nadania ich z siedziby 
Zamawiającego w dniu roboczym do godziny 17:00.

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przesyłki kurierskie zagraniczne były doręczane w oparciu o 
przepisy wewnętrzne danego kraju?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przesyłki kurierskie zagraniczne były doręczane w oparciu o zawartą umowę 
z Wykonawcą, przepisy prawa polskiego oraz wiążące Polskę umowy międzynarodowe.

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający akceptuje możliwości wprowadzenia czasowego wyłączenia możliwości 
dostarczenia przesyłek kurierskich międzynarodowych do wybranych krajów w związku z 
ogólnoświatowymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia obostrzeń dotyczących 
przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się epidemii Covid19?

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje takiej możliwość.

Pytanie 6. 

W celu zachowania gwarancji terminu doręczenia przesyłek Wykonawca zwraca się z prośbą o 
modyfikację zapisu w ust. 7 SOPZ zgodnie z poniższym: 

7. Zlecenie wykonania usług kurierskich zgłaszane będzie przez Zamawiającego telefonicznie, drogą 
elektroniczną lub za pomocą aplikacji internetowej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 – 
15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Wykonawca nie dopuszcza modyfikacji SOPZ w powyższym zakresie.

Pytanie 7. 
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Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu w ust. 8 SOPZ zgodnie z poniższym: 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru przesyłki kurierskiej z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego w terminie do 3 godzin od chwili złożenia zlecenia.

Odpowiedź:

W części I Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ust. 8 Wykonawca 
zmienia zapis na następujący:

8. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru przesyłki kurierskiej z siedziby Zamawiającego 
w terminie do 2 godzin od chwili złożenia Zlecenia, a odbioru przesyłki kurierskiej z lokalizacji innej 
niż siedziba Zamawiającego – w terminie do 3 godzin od chwili złożenia Zlecenia.

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dowodem nadania przesyłki kurierskiej, o którym mowa w ust. 11 
SOPZ był wydrukowany przez Zamawiającego z aplikacji internetowej Wykonawcy list przewozowy. 
Potwierdzenie nadania przesyłki będzie dostępne w aplikacji internetowej. W przypadku nadania 
przesyłki na samokopiującym się druku adresowym dowodem i potwierdzeniem nadania będzie 
otrzymanie przez Zamawiającego jednego z egzemplarzy druku samokopiującego przyporządkowanego 
nadawanej paczce.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje taką możliwość.

Pytanie 9. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez zapis „zwrot 
podpisanych dokumentów”? Czy kurier Wykonawcy po doręczeniu przesyłki powinien postępować 
zgodnie z dołączoną listą czynności, tj, np. zweryfikować dane adresata/osoby odbierającej, dopilnować 
złożenia podpisów lub pieczątek na wskazanych stronach dokumentów stanowiących zawartość 
przesyłki, spakować podpisane dokumenty oraz odebrać przygotowaną paczkę? Czy jedynie odebrać 
podpisane przez adresata dokumenty dołączone do przesyłki albo stanowiące jej zawartość?

Odpowiedź:

Usługa komplementarna zwrot podpisanych dokumentów to usługa polegająca na doręczeniu przesyłki 
do adresata oraz uzyskaniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, stosownych podpisów 
lub pieczątek na dokumentach stanowiących zawartość przesyłki (jej całość lub część) oraz ich zwrot 
do nadawcy.

Pytanie 10. 

Praktyka rynku pocztowego wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które 
Wykonawca, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie 
respektować. Są one niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego, można zatem stwierdzić, że w 
warunkach realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające. Przewidziane kary 
umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru 
świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji 
zamówienia. Przy tak znacznej ilości, nienależyte wykonanie 
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jedynie kilku czynności (składowych danej usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części 
należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens 
ekonomiczny. 

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o rewizję 
stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych, poprzez zastąpienie zapisów wskazanych w 
Rozdziale VI ust. 4 zapytania ofertowego poniższymi postanowieniami: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku przesyłek kurierskich w 
obrocie krajowym – chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło na skutek działania 
siły wyższej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za utratę przesyłki – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej niż zadeklarowana wartość przesyłki, 

2) za ubytek lub uszkodzenie – w żądanej wysokości jednak nie wyższej niż zadeklarowana wartość 
przesyłki; 

3) za opóźnienie w stosunku do terminów wymaganych przez Zamawiającego – w żądanej wysokości, 
jednak nie wyższej niż dwukrotność opłaty za nadanie przesyłki w danym serwisie. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku przesyłek kurierskich w 
obrocie zagranicznym – chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło na skutek 
działania siły wyższej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za utratę lub uszkodzenie przesyłki kurierskiej nadanej do krajów UE oraz pozostałych krajów Europy 
w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej od niżej podanych kwot: 

- dla przesyłek z zawartością dokumentów: 30 SDR (DTS) za jedną przesyłkę, 

- dla przesyłek z zawartością towarów: 130 SDR (DTS) za jedną przesyłkę.

Odpowiedź:

Wykonawca nie dopuszcza modyfikacji SOPZ w powyższym zakresie.

Z poważaniem

Michał Wójcik
Dyrektor
Biuro Ministra
/ – podpisany cyfrowo/
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