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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.

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przesyłki kurierskie objęte przedmiotem 
zamówienia spełniają poniższe kryteria dotyczące wymiarów.

przesyłki kurierskie w obrocie krajowym:

 Minimalne: 10 cm x 16 cm

 Maksymalne: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy 
wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm,

 Przesyłki niestandardowe: (długość + szerokość + wysokość) ponad 250 cm, ale nie więcej niż 
300 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm, a dla rulonu 
20 cm x 150 cm.

przesyłki kurierskie w obrocie zagranicznym:

 Minimalne – 155 mm x 255 mm,

 Maksymalne – największy wymiar nie może przekroczyć 150 cm, a suma długości i 
największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 300 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.

Odpowiedź:

Kryteria dotyczące wymiarów przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym będą zgodne 
z regulaminem wybranego Wykonawcy.
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Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ubezpieczenie przesyłek do wysokości kwoty 1000 zł brutto 
dotyczy przesyłek kurierskich w obrocie krajowym.

Odpowiedź:

Zagwarantowanie możliwości ubezpieczenia przesyłek do kwoty 1000 zł brutto dotyczy przesyłek 
kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Pytanie 3.

W celu doprecyzowania zapisu, wnioskujemy o modyfikację treści Część I pkt 11 Zapytania ofertowego 
w następujący sposób:

„Dowodem nadania przesyłki kurierskiej będzie wydrukowany przez Zamawiającego dowód nadania 
zawierający dane nadawcy i odbiorcy oraz potwierdzony przez pracownika Wykonawcy.”

Odpowiedź:

W części I Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 11 Wykonawca 
zmienia zapis na następujący:

„Dowodem nadania przesyłki kurierskiej będzie wydrukowany przez Zamawiającego dowód nadania 
zawierający dane nadawcy i odbiorcy oraz potwierdzony przez pracownika Wykonawcy.”

Pytanie 4.

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu § 1 ust. 4, § 6 ust. 4 i 5 Umowy.

Proponujemy zapis § 1 ust. 4 Umowy:

W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek lub zamówienia Usług nieujętych w formularzu 
oferty podstawą rozliczeń będą ceny określone w cenniku usług Wykonawcy obowiązującym w dniu 
nadania przesyłki, dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy.

Proponujemy zapis § 6 ust. 4 i 5 Umowy:

4. Podstawą obliczenia raty Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy będzie suma opłat za przesyłki 
kurierskie faktycznie nadane w okresie rozliczeniowym lub zwrócone z powodu braku możliwości ich 
doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ich liczby i wagi na podstawie dokumentów 
nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane, odpowiednio, 
w formularzu oferty albo cenniku usług obowiązującym w dniu nadania przesyłki, dostępnym na stronie 
internetowej Wykonawcy.

5. Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych brutto określonych w formularzu oferty w 
przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługę objętą 
Umową w czasie trwania Umowy. Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, 
iż ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu oferty nie ulegną zmianie. W tym przypadku 
niezbędne jest pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. Ewentualna zmiana cen Usług 
nie wpłynie na maksymalną kwotę wynagrodzenia wskazaną w ust. 1, która pozostanie bez zmian.

Odpowiedź:

W § 1 ust. 4 Projektu umowy Zamawiający modyfikuje zapis na następujący:



3

W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek lub zamówienia Usług nieujętych w formularzu 
oferty podstawą rozliczeń będą ceny określone w cenniku usług Wykonawcy obowiązującym w dniu 
nadania przesyłki, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

W § 6 ust. 4 i 5 Projektu umowy Zamawiający modyfikuje zapis na następujący:

4. Podstawą obliczenia raty Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy będzie suma opłat za przesyłki 
kurierskie faktycznie nadane w okresie rozliczeniowym lub zwrócone z powodu braku możliwości ich 
doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ich liczby i wagi na podstawie dokumentów 
nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w formularzu 
oferty, a w przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek kurierskich nieujętych w formularzu 
oferty podstawą rozliczeń będą ceny z cennika usług Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania 
przesyłki, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

5. Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych brutto określonych w formularzu oferty 
w przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługę objętą 
Umową w czasie trwania Umowy. Zamawiający zastosuje obowiązujący podatek VAT, przy założeniu, 
iż ceny jednostkowe netto wskazane w formularzu oferty nie ulegną zmianie. W tym przypadku 
niezbędne jest pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. Ewentualna zmiana cen Usług 
nie wpłynie na maksymalną kwotę wynagrodzenia wskazaną w ust. 1, która pozostanie bez zmian.

W § 6 Projektu umowy Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na dodaniu ust. 6 o następującej 
treści:

6. Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych brutto określonych w cenniku usług 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy w czasie trwania Umowy. W tym przypadku niezbędne jest 
pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. Ewentualna zmiana cen Usług nie wpłynie na 
maksymalną kwotę wynagrodzenia wskazaną w ust. 1, która pozostanie bez zmian.

Pytanie 5.

W celu doprecyzowania zapisu wnioskujemy o modyfikację treści § 4 ust. 10 Umowy zgodnie z zapisem 

przedstawionym poniżej:

„Wykonawca zobowiązuje się doręczać przesyłki kurierskie w następujących terminach:

1) przesyłki kurierskie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy – doręczane będą adresatom 

w terminie maksymalnie 3 godzin od chwili odebrania przesyłki przez kuriera Wykonawcy;

2) przesyłki kurierskie krajowe, z wyłączeniem przesyłek doręczanych w ramach Usługi, o której 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 – doręczane będą adresatom w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych 

od dnia odebrania przesyłki przez kuriera Wykonawcy;

3) przesyłki kurierskie w obrocie zagranicznym:

a) na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów Europy – doręczane będą 

maksymalnie w terminie 6 dni roboczych od dnia następnego po dniu wylotu samolotu,

b) do pozostałych państw – doręczane będą zgodnie z terminami wskazanymi na stronie 

internetowej Wykonawcy.”

Jednocześnie wnioskujemy o modyfikację Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wskazana powyżej propozycją.

Odpowiedź:
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Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Projektu umowy w powyższym zakresie.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w związku z oczywistą omyłką pisarską § 4 ust. 10 wprowadzenie 
do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„10. Wykonawca zobowiązuje się doręczać przesyłki kurierskie w następujących terminach:”.

Pytanie 6.
W związku z pytaniem nr 4 i 5 oraz udostępnieniem zarówno cennika jak i wykazu zawierającego 
terminy doręczeń przesyłek kurierskich w obrocie zagranicznym na stronie internetowej Wykonawcy, 
wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów poprzez wykreślenie załącznika nr 2 i 3 do Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 7.

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi kurierskie 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. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury, określony jako 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 zapisu § 6 ust. 3 Umowy.

Proponujemy zapis:

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy, tj. okres trwający od pierwszego do 

ostatniego dnia miesiąca wymienionego w kalendarzu, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się krótszy okres 

rozliczeniowy w przypadku, gdy do zawarcia Umowy albo wypowiedzenia Umowy dojdzie w trakcie 

trwania miesiąca kalendarzowego. 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 wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Specyfikacja Usług 

musi zawierać co najmniej wyszczególnienie rodzaju przesyłki, ceny jednostkowej i będzie przesłana 

na Zamawiającego na wskazany adres poczty elektronicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 8.

Zamawiający w § 6 ust. 10 Umowy określa dzień zapłaty faktury VAT jako dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

Pragniemy zwrócić 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 
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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.

Ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek 

Wykonawcy, wnioskujemy o modyfikację określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej 

formy w obrocie gospodarczym.

Proponujemy zapis:

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 9.

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. 

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o analizę 

przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych 

poprzez modyfikację zapisu § 7 ust. 1 – 4 Umowy. 

Proponujemy zapis:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za utratę przesyłki - w żądanej wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za 

nadanie przesyłki w danym serwisie;

2) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, Wykonawca, niezależnie od wypłaconego 

odszkodowania, zwraca opłatę za usługę, a w przypadku braku realizacji usługi dodatkowej zwraca 

także opłatę za niezrealizowaną usługę dodatkową;
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3) za ubytek lub uszkodzenia przesyłki – w żądanej wysokości jednak nie wyższej niż 100 złotych 

(słownie: sto złotych);

4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 - w żądanej 

wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za niezrealizowaną usługę dodatkową;

5) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt 1 - w żądanej 

wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie przesyłki;

6) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt 2 – w żądanej 

wysokości, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie przesyłki;

7) za niedostarczenie Zamawiającemu opakowań firmowych oraz samokopiujących druków 

adresowych, zgodnie z § 4 ust. 9 – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każde 

niedostarczenie.

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 trzykrotnie 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 po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wyjaśnienia i likwidacji w/w sytuacji 

w wyznaczonym terminie i braku poprawy przez Wykonawcę, ma prawo do wypowiedzenia 

Umowy 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 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy 
rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w realizacji tego obowiązku.

Odpowiedź:

W § 7 ust. 1 – 4 Projektu umowy Zamawiający modyfikuje zapis na następujący:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za utratę przesyłki – w wysokości czterokrotności opłaty brutto za nadanie danej przesyłki;
2) za ubytek lub uszkodzenia przesyłki – w wysokości trzykrotności opłaty brutto za nadanie danej 

przesyłki;
3) za opóźnienie w odbiorze przesyłki w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 – w wysokości 

50 % opłaty brutto za nadanie danej przesyłki za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, 
jednak nie wyższej, niż opłata za nadanie danej przesyłki;

4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 – 
w wysokości 25 % opłaty brutto za nadanie danej przesyłki za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie danej przesyłki; 
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5) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt 1 – 
w wysokości 25 % opłaty brutto za nadanie danej przesyłki za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie danej przesyłki;

6) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10 pkt 2-3 – 
w wysokości 25 % opłaty brutto za nadanie danej przesyłki za każdy rozpoczęty dzień roboczy 
opóźnienia, jednak nie wyższej, niż dwukrotność opłaty za nadanie danej przesyłki;

7) za niedostarczenie Zamawiającemu opakowań firmowych oraz samokopiujących druków 
adresowych, zgodnie z § 4 ust. 9 – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każde 
niedostarczenie.

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 trzykrotnie nie doręczy przesyłki w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 

albo § 4 ust. 10, lub
3) trzykrotnie dojdzie do utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki 
- Zamawiający wezwie Wykonawcę do przywrócenia stanu zgodnego z umową. Jeżeli Wykonawca 

w ciągu kolejnego miesiąca rozliczeniowego po wezwaniu nie poprawi w/w sytuacji, 
Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem, wypowiedzieć Umowę w trybie 
natychmiastowym, bądź z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 30 dni, 
i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 %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 2 000 zł (słownie: dwa tysiące 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 100 zł (słownie: sto złotych) za 
każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w realizacji tego obowiązku.

Pytanie 10.

W § 7 ust. 5 Umowy Zamawiający zastrzega, że może dokonać potrącenia kar umownych 

z wierzytelności Wykonawcy.

Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez 

Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale 

także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została 

prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy 

efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy 

sądu, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie 

art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym, wnioskujemy o modyfikację zapisu § 7 ust. 5 Wzoru umowy.

Proponujemy zapis: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy, po 

uprzednim przedstawieniu Wykonawcy noty księgowej obciążeniowej z wartością naliczonej kary.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Projektu umowy w powyższym zakresie. Jednocześnie 
informuje, że w przypadku naliczenia kar umownych nota księgowa obciążeniowa zostanie wystawiona 
najpóźniej w dniu dokonania potrącenia z wierzytelności Wykonawcy.
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Pytanie 11.

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający w § 8 ust. 1 Umowy wymaga 

wskazania osób reprezentujących Strony, czy też osób do kontaktu w zakresie realizacji Umowy.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż Wykonawca jako pracodawca sam decyduje o zatrudnieniu pracowników 

na odpowiednich stanowiskach i przydziela im zakres czynności.

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mogą decydować o zatrudnieniu czy powierzeniu 

obowiązków pracownikom drugiej Strony Umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o wykreślenie zapisu § 8 ust. 3 Umowy.

Odpowiedź:

W § 8 ust. 1 Umowy Zamawiający wymaga wskazania osób, które będą reprezentowały Strony w 
zakresie realizacji Umowy.

W § 8 Projektu umowy Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na wykreśleniu ust. 3.

Pytanie 12.

Ze względu na zachowanie terminu doręczenia przesyłek kurierskich krajowych wnioskujemy o zmianę 
godzin odbioru od poniedziałku do piątku na przedział czasowy 8:15 - 14:00, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłki kurierskiej z miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
w terminie do 3 godzin od chwili złożenia zlecenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłki kurierskiej z miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
w terminie do trzech godzin od chwili złożenia zlecenia z zastrzeżeniem, że odbiór przesyłki kurierskiej 
z siedziby Zamawiającego ma nastąpić do 2 godzin od chwili złożenia zlecenia.

W § 4 ust. 2 Projektu umowy Wykonawca zmienia zapis na następujący:

„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.”

W części I Zapytania Ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt.8 Wykonawca 
zmienia zapis na następujący:

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.
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Pytanie 14.

Prosimy o potwierdzenie, że przesyłki kurierskie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, 

doręczane będą w dniu nadania, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy, w terminach liczonych od momentu odbioru przesyłki przez kuriera do 3 godzin, gdy 

nadanie nastąpiło do godz. 17:00. Przesyłka nadana po godzinie 17:00 doręczana jest w następnym dniu, 

z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, do godziny 10:00.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przesyłki kurierskie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, 
doręczane będą w dniu nadania, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 
wolnych od pracy, w terminach liczonych od momentu odbioru przesyłki przez kuriera do 3 godzin, gdy 
nadanie nastąpiło do godz. 17:00. Przesyłka nadana po godzinie 17:00 doręczana jest w następnym dniu, 
z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, do godziny 10:00.

Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie, że przesyłki kurierskie krajowe 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 - doręczenie następuje zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w regulaminie 

Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przesyłki kurierskie krajowe były doręczane do dwóch dni roboczych od 
dnia odebrania przesyłki przez kuriera Wykonawcy 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 - doręczenie następuje zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi 
w Projekcie umowy.

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że usługa dodatkowa „doręczenie do godziny 9:00” dla przesyłek kurierskich 

krajowych dotyczy przesyłek o standardowych wymiarach. Usługa jest niedostępna dla przesyłek 

niestandardowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że usługa dodatkowa „doręczenie do godziny 9:00” dla przesyłek kurierskich 
krajowych dotyczy przesyłek o standardowych wymiarach.

Pytanie 17.

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu § 4 ust. 5 Umowy.

Proponujemy zapis:
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W przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie jej transportu Wykonawca zabezpieczy przesyłkę przed 
dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem oraz sporządzi protokół, który dołączy do przesyłki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji Projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 18.

w Formularzu ofertowym Tabela nr 2, lp. 2 została wymieniona usługa dodatkowa – sprawdzenie 
zawartości przesyłki przez odbiorcę.

Taką usługę jako jedyna świadczy Poczta Polska, żadna firma kurierska nie ma takiej usługi dodatkowej.

W związku z tym proszę o informację, czy złożenie oferty bez tej usługi spowoduje odrzucenie naszej 
oferty? Czy tez wyrażacie Państwo zgodę na usunięcie tej pozycji z formularza ofertowego?

Odpowiedź:

W części I Zapytania Ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje 
zmiany polegającej na usunięciu zapisu w pkt. 3 lit. a.

W § 1 ust. 2 Projektu umowy Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na usunięciu pkt 1.

W załączniku nr 1 do Projektu umowy – Formularz oferty, w tabeli nr 2 – opłaty za świadczone usługi 
komplementarne Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na wykreśleniu wiersza nr 2 – sprawdzenie 
zawartości przesyłki przez odbiorcę.

W związku z tym w § 1 ust. 2 Projektu umowy Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na 
następującej zmianie brzmienia pkt 4:

zwrot podpisanych dokumentów – usługa polegająca na doręczeniu przesyłki do adresata oraz uzyskaniu 
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zwanego dalej „kurierem Wykonawcy”, 
stosownych podpisów lub pieczątek na dokumentach stanowiących zawartość przesyłki (jej całość lub 
część) oraz ich zwrot do nadawcy.

Z poważaniem

Bartosz Nieścior
Dyrektor
Biuro Ministra
/ – podpisany cyfrowo/
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