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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 Środowiska”.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym

postępowaniu, Ministerstwo Środowiska przekazuje wyjaśnienia:

Pytanie 1.

Wnioskujemy o modyfikację postanowień umowy w § 6 ust. 3 Wzoru umowy. 

Proponujemy zapis:

3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do 7-go dnia każdego miesiąca 
Wykonawca wystawi fakturę wraz ze specyfikacją Usług wykonanych w poprzednim miesiącu.

Rata Wynagrodzenia będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty zaakceptowania przez 
Zamawiającego specyfikacji Usług. Specyfikacja Usług musi zawierać co najmniej wyszczególnienie 
rodzaju przesyłki i ceny jednostkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 2.

Czy w przypadku przesyłek kurierskich krajowych Zamawiający wyraża zgodę, że przesyłki będą 
doręczane do dwóch dni roboczych po dniu nadania, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy pod warunkiem nadania ich w miastach wojewódzkich do godziny 17:00 
w siedzibie nadawcy lub do godziny 15:00 w pozostałych przypadkach? Dla przesyłek kurierskich 
nadanych z usługami dodatkowymi zawartymi w regulaminie Wykonawcy typu: doręczenie do 
wskazanej godziny np. 9:00 lub 12:00 - doręczenie następuje następnego dnia roboczego po dniu 
nadania oraz zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w regulaminie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 3.

Czy w przypadku przesyłek kurierskich Zagranicznych Zamawiający wyraża zgodę na przewidywany 
termin doręczenia do krajów europejskich 3-6 dni licząc od dnia następnego po dniu wylotu samolotu 
z Warszawy, natomiast do krajów na kontynentach innych niż Europa 6-9 dni licząc od dnia 
następnego po dniu wylotu samolotu z Warszawy oraz zgodnie z wymogami usługi zagranicznej 
zawartymi w regulaminie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przewidywanego terminu doręczenia przesyłek kurierskich 
do krajów europejskich.

Natomiast w § 4 ust. 10 pkt 3 lit. b Projektu umowy Wykonawca zmienia zapis na następujący:

do pozostałych państw – doręczane będą w terminach gwarantowanych przez Wykonawcę zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do Umowy.

W części I Zapytania Ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 lit. c tiret drugie 
Wykonawca zmienia zapis na następujący:

do pozostałych państw doręczane adresatom w terminach gwarantowanych przez Wykonawcę.

W załączniku nr 1 do Umowy Formularz oferty  tab. nr 3  wiersz 2 kolumna B Wykonawca zmienia 
zapis na następujący:

Przesyłki do pozostałych państw doręczane adresatom w terminach gwarantowanych przez 
Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy.

Zamawiający dodaje załącznik nr 3 do Umowy – gwarantowane przez Wykonawcę terminy 
doręczania przesyłek kurierskich do krajów położonych na innych kontynentach niż Europa.

Pytanie 4.

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 14, Wykonawca zwraca się z prośbą o 
potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym 
rozliczenie za ubezpieczenie przesyłek do kwoty 300,00 złotych było sporządzone na odrębnym 
dokumencie księgowym innym niż faktura za wykonane usługi, z zastrzeżeniem, że łącznie cena 
jednostkowa będzie zgodna z Formularzem oferty. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5.

Praktyka rynku wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, nie 
chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one 
niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego we Wzorze umowy, 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 jedynie kilku czynności (składowych 
danej usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia. 
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Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się ponownie 
o modyfikację zapisów:  

Modyfikację zapisu § 7 ust. 1 – 4 Wzoru umowy. Proponujemy zapis:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu następujące kary umowne: 

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

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

3) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki po upływie 3 godzin, ale nie później niż w 
ciągu 5 godzin od godziny nadania – na terenie administracyjnym miasta Warszawa - 
w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie 
przesyłki;  

4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt 
2-3 – w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie 
przesyłki; 

5)– 7) wykreślenie

2. W przypadku, gdy w jednym okresie rozliczeniowym: 
1) Wykonawca czterokrotnie nie odbierze przesyłek w terminie, o którym mowa w § 4 

ust. 2, lub 
2) Wykonawca czterokrotnie nie doręczy przesyłki w terminie, o którym mowa w § 1 

ust. 2 pkt 5 albo § 4 ust. 10, lub 
3) czterokrotnie dojdzie do utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki  

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty kary 
umownej w wysokości 2% Wynagrodzenia. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 11, lub 
w przypadku realizacji Umowy niezgodnie z Polityką Środowiskową, o której mowa w § 3 
ust. 4, lub zagospodarowania odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za 
każde naruszenie. 

4. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście 
złotych) za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w realizacji tego obowiązku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 6.

W § 4 ust. 6 Wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest w przypadku nieobecności adresata lub 
upoważnionego odbiorcy przesyłka kurierska będzie awizowana, tzn. kurier pozostawi zawiadomienie 
(awizo) o nieudanej próbie doręczenia przesyłki. Awizo musi zawierać numer kontaktowy, pod 
którym adresat/odbiorca przesyłki będzie mógł ustalić termin powtórnego doręczenia przesyłki w 
terminie 3 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Po drugiej bezskutecznej próbie doręczenia 
przesyłki, w tym w przypadku braku kontaktu ze strony adresata/odbiorcy przesyłki, jest ona zwracana 
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do nadawcy. Opłata za zwrot niedoręczonej przesyłki pobierana będzie w wysokości 50 % opłaty za 
jej nadanie.

Wykonawca zwraca uwagę, iż zwrot przesyłki następuje niezależnie od niego i nie ma na to wpływu. 
Ponadto warto zauważyć, że zwrot przesyłki odbywa się w takim samym strumieniu jak jej nadanie.

Wobec powyższego wnioskujemy o zastąpienie przytoczonego zapisu sformułowaniem: „Opłata za 
zwrot niedoręczonej przesyłki nie może być wyższa niż opłata za jej nadanie.”

Wobec powyższego ponownie wnioskujemy o modyfikację § 4 ust. 6 Wzoru umowy

Proponujemy zapis:

W przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka kurierska będzie 
awizowana, tzn. kurier pozostawi zawiadomienie (awizo) w formie papierowej lub przekazuje pocztą 
elektroniczną lub SMS informacje o podjętej próbie doręczenia przesyłki. Po drugiej bezskutecznej 
próbie doręczenia przesyłki jest ona zwracana do nadawcy. Opłata za zwrot niedoręczonej przesyłki 
nie może być wyższa niż opłata za jej nadanie.

Odpowiedź:

W § 4 ust. 6 Projektu umowy Wykonawca zmienia zapis na następujący:

W przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka kurierska będzie 
awizowana, tzn. kurier pozostawi zawiadomienie (awizo) w formie papierowej lub przekazuje pocztą 
elektroniczną lub SMS informacje o podjętej próbie doręczenia przesyłki. Po drugiej bezskutecznej 
próbie doręczenia przesyłki jest ona zwracana do nadawcy. Opłata za zwrot niedoręczonej przesyłki 
nie może być wyższa niż opłata za jej nadanie.

Pytanie 7.

Biorąc pod uwagę powyżej poruszone kwestie mające wpływ na decyzję o przystąpieniu do 
postępowania oraz ewentualne sporządzanie oferty oraz fakt, iż w okresie od ogłoszenia 
przedmiotowego postępowania do dnia składania ofert przypadały jedynie dwa dni robocze.

Wykonawcy potrzebny był czas na zapoznanie się i analizę postanowień ogłoszonego zapytania, 
przygotowanie niniejszego wniosku oraz niezbędny jest czas na rzetelne przygotowanie oferty 
uwzględniającej udzielone wyjaśnienia.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 18 grudnia 
2018 roku do godz. 12:00.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2018 r. do godziny 12.00

Z poważaniem

Bartosz Nieścior
Dyrektor
Biuro Ministra
/ – podpisany cyfrowo/
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