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Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – przekazuje poniżej treść 

zapytań dotyczących wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

Treść zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. OPZ 

1.   Zamawiający wskazał w Załączniku nr I OPZ pkt. 6 

Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie paczki pocztowe 

do 30 kg

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący   

Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie paczki pocztowe 

do 10 kg

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 2 dot. OPZ 

2.   Zamawiający w Załączniku na I OPZ pkt.7 zobowiązuję Wykonawcę do odbioru 

przesyłek od poniedziałku do piątku z Biura, Wykonawca zwraca się z prośbą               

o podanie adresu odbioru przesyłek.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

     Miejsce odbioru przesyłek to siedziba Biura Rzecznika Praw Pacjenta – ul. Młynarska 

46, 01-171 Warszawa.



Pytanie nr 3 dot. OPZ 

3.   Zamawiający w pkt.7 części I OPZ wskazuje na obowiązek Wykonawcy do dostarczenia 

przesyłek do Biura w godzinach 8:30 – 10:00. Wykonawca informuje, że usługa doręczania 

przesyłek nadchodzących do adresata jest usługą powszechną, do świadczenia której 

ustawowo zobowiązany jest operator wyznaczony. Kwestie te reguluje Ustawa Prawo 

Pocztowe i zgodnie z literą prawa w tym zakresie, (art. 46 ust. 2 pkt. 5) operator zobowiązany 

jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni 

w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca 

informuje, że zobowiązanie operatora wyznaczonego do doręczania przesyłek w określonych 

godzinach w istotny sposób narusza zapisy art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go 

do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. 

Ponadto, doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, 

a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek 

nadanych za jego pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest 

konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający 

występuje w tym wypadku w roli adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie. Wobec 

powyższego Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania 

konkretnych godzin doręczania przesyłek nadchodzących do Zamawiającego, gdyż 

nie stanowi to przedmiotu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczył, że godziny określone przez 

Zamawiającego to oczekiwany nie wymagany czas dostarczania przesyłek,                                     

w związku z czym zapis jaki się znalazł w OPZ brzmi „ewentualnego dostarczenia..”

Pytanie nr 4 dot. OPZ 

4.   Czy Zamawiający wymaga, aby placówki pocztowe Wykonawcy spełniały następujące 

warunki:

- czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

- oznakowania w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym 

w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy,

- gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi 

posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych 



oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy. Ponadto czy Zamawiający 

oprócz powyższych kryteriów, co do placówek Wykonawcy oczekuje, iż placówka dedykowana 

dla głównej siedziby Zamawiającego będzie umożliwiała skorzystanie z innych usług 

pocztowych Wykonawcy niezawartych w przedmiocie zamówienia? Czy w przypadku 

niespełnienia w/w warunków odrzuci wybraną ofertę Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający w pkt 11 OPZ opisał swoje wymagania. Dodatkowo wymaga, by placówka 

pocztowa Wykonawcy, gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność 

gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług 

pocztowych oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.

Pytanie nr 5 dot. OPZ 

5.   W części I OPZ pkt.15 Zamawiający wskazał w pkt. a)

a) dla przesyłek rejestrowanych- wpisanie każdej przesyłki do zestawienia zbiorczego 

(wydrukowanego w dwóch egzemplarzach), z których oryginał będzie przeznaczony 

dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla 

Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:

dla przesyłek rejestrowanych- wpisanie każdej przesyłki do zestawienia zbiorczego, 

poukładanie zgodnie z kolejnością w książce nadawczej  (wydrukowanego w dwóch 

egzemplarzach), z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach 

rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej 

partii przesyłek

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający zmienia zapis w pkt 15 OPZ na: „a)   dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie 

każdej przesyłki do książki nadawczej, poukładanie zgodnie z kolejnością w książce 

nadawczej  (wydrukowanej w dwóch egzemplarzach), z których oryginał będzie 

przeznaczony dla Wykonawcy   w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić                            

będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek”.



Pytanie nr 6 dot. OPZ 

6.   Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w  § 2 ust. 2  we Wzorze Umowy

„Za okres rozliczeniowy przyjmuję się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go każdego 

miesiąca, Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych usług, płatną 

przelewem w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu na rachunek bankowy 

nr …………..prowadzony w banku…………………..”

Wykonawca proponuję zapis: 

„Za okres rozliczeniowy przyjmuję się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go każdego 

miesiąca, Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych usług, płatną 

przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu na rachunek bankowy 

nr …………..prowadzony w banku…………………..”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 2  Wzoru Umowy na następujący:

„Za okres rozliczeniowy przyjmuję się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-go każdego 

miesiąca, Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych usług, płatną 

przelewem              w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, 

na rachunek bankowy nr ………………. prowadzony w banku …………………..”

Pytanie nr 7 dot. OPZ 

7.     Zamawiający wskazał w  § 2 ust. 6  we Wzorze Umowy 

Każda z wystawionych co miesiąc faktur zawierać będzie miesięczną opłatę za odbiór 

przesyłek z siedziby Zamawiającego, której wartość będzie zgodna z kwotą 

zamieszczoną w Formularzu cenowym do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza 

wystawianie odrębnych faktur za każdy rodzaj realizowanych w miesiącu usług. 

Zamawiający ma prawo zażądać odrębnych faktur ze wskazaniem ilości i rodzaju 

przesyłek, jakie na danej fakturze mają być ujęte.

Wykonawca proponuję zapis: 

Każda z wystawionych co miesiąc faktur zawierać będzie miesięczną opłatę za odbiór 

przesyłek z siedziby Zamawiającego, której wartość będzie zgodna z kwotą 

zamieszczoną w Formularzu cenowym do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza 



wystawianie odrębnych faktur za każdy rodzaj realizowanych w miesiącu usług. 

Zamawiający ma prawo zażądać odrębnych faktur ze wskazaniem ilości i rodzaju 

przesyłek, jakie na danej fakturze mają być ujęte. Zamawiający zgłosi Wykonawcy 

na pięć dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca rozliczeniowego informację o 

danych jaki wymaga aby były umieszczone na fakturze. 

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „Każda 

z wystawionych co miesiąc faktur zawierać będzie miesięczną opłatę za odbiór 

przesyłek z siedziby Zamawiającego, której wartość będzie zgodna z kwotą 

zamieszczoną w Formularzu cenowym do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza 

wystawianie odrębnych faktur za każdy rodzaj realizowanych w miesiącu usług. 

Zamawiający ma prawo zażądać odrębnych faktur ze wskazaniem ilości i rodzaju 

przesyłek, jakie na danej fakturze mają być ujęte. Zamawiający zgłosi Wykonawcy 

na pięć dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca rozliczeniowego informację o 

danych jakich wymaga, aby były umieszczone na fakturze.” 

Pytanie nr 8 dot. OPZ 

8.     Zamawiający wskazał w  § 5 ust. 1  we Wzorze Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłek pocztowych.

Prosimy o modyfikację zapisu iż Wykonawca ma obowiązek posiadania polisy OC.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 wzoru umowy. Zapis otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy OC”

Pytanie nr 9 dot. OPZ  

9.     W § 5 ust.3 we wzorze umowy Zamawiający określił sytuacje, których zaistnienie 

spowoduje konieczność zapłaty przez Wykonawcę kar umownych. Art. 87 ustawy Prawo 

pocztowe określa zakres odpowiedzialności operatora pocztowego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług pocztowych, z wyłączeniem przypadków niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług pocztowych, z wyłączeniem przypadków niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług będących następstwem czynu niedozwolonego, z winy 

umyślnej i rażącego niedbalstwa operatora. W związku z powyższym Wykonawca wnosi 



o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez usunięcie kar umownych za przypadki 

odpowiedzialność określona w ustawie Prawo pocztowe.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wykreśli kar umownych ze Wzoru Umowy.

 Pytanie nr 10 dot. OPZ 

10.  W przypadku braku akceptacji modyfikacji zapisów o karach umownych Wykonawca 

prosi o zmianę  § 5 ust. 3  we Wzorze Umowy 

a)     Za utratę przesyłki rejestrowanej- 50 krotności opłaty za nadanie przesyłki

Wykonawca proponuję modyfikację zapisu na następujący:

a)     Za utratę przesyłki rejestrowanej- 25 krotności opłaty za nadanie przesyłki

W pkt. b ) Zamawiający wskazał:

b)     Za uszkodzenie lub ubytek przesyłki rejestrowanej -25 krotność opłaty za 

nadanie przesyłki

Wykonawca proponuję modyfikację zapisu na następujący:

b)     Za uszkodzenie lub ubytek przesyłki rejestrowanej -10 krotność opłaty za 

nadanie przesyłki

W pkt. c ) Zamawiający wskazał:

c)     Za utratę paczki pocztowej-10 krotność opłaty za nadanie paczki

Wykonawca proponuję modyfikację zapisu na następujący:

c)     Za utratę paczki pocztowej-5 krotność opłaty za nadanie paczki

W pkt. d ) Zamawiający wskazał:

d)     Za uszkodzenie lub ubytek paczki pocztowej- 5 krotność opłaty za nadanie 

paczki 

Wykonawca proponuję modyfikację zapisu na następujący:

d)     Za uszkodzenie lub ubytek paczki pocztowej- 2 krotność opłaty za nadanie 

paczki

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający zmienia § 5 ust. 3 Wzoru Umowy na następujący:

„3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w wysokości:

a)   za utratę przesyłki rejestrowanej – 40 krotność opłaty za nadanie przesyłki,



b) za uszkodzenie lub ubytek przesyłki rejestrowanej – 15 krotność opłaty za nadanie 

przesyłki,

c) za utratę paczki pocztowej – 10 krotność opłaty za nadanie paczki,

d) za uszkodzenie lub ubytek paczki pocztowej – 5 krotność opłaty za nadanie paczki.”

Pytanie nr 11 dot. OPZ  

11.  Zamawiający wskazał w  § 5 ust. 7  we Wzorze Umowy wskazał

Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez 

potrącenie z opłat należnych Wykonawcy.

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu na następujący:

Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji po stronie 

Wykonawcy, wypłacane są na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający zmienia § 5 ust. 7 Wzoru Umowy na następujący:

„7. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez 

potrącenie z opłat należnych Wykonawcy. Wysłanie wezwania lub potrącenie kar z opłat 

należnych nastąpi po rozpatrzeniu reklamacji po stronie Wykonawcy. Termin rozpatrzenia 

nie może przekroczyć 21 dni.”

 Pytanie nr 12 dot. OPZ  

12.  Czy Zamawiający zgadza się aby szczegóły dotyczące przesyłek z adnotacją „opłata 

przerzucona na adresata” określał załącznik do umowy? Strony określą treść załącznika 

w drodze porozumienia przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Strony dokonają uzgodnienia treści załącznika       

w formie pisemnej przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 13 dot. OPZ  

13.  W Formularzu Cenowym w kolumnie Paczki Pocztowe Krajowe o Gabarytach A/B 

Zamawiający wskazał 

Paczki 10 kg do 15 kg (gabaryt A )

Paczki 15 kg do 20 kg (gabaryt A)



Paczki 10 kg do 15 kg (gabaryt B )

Paczki 15 kg do 20 kg (gabaryt B)

 Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie paczek powyżej 10 kg  

Odpowiedź na pytanie nr 13:

W związku z treścią udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający nie wyraża zgody 

na dokonanie zmian Formularza Cenowego. 

Pytanie nr 14 dot. OPZ  

14. Wykonawca prosi o dopisanie do formularza kolumny 

listy polecone zagraniczne Gabaryt A 1000-2000 g. opłata za zwrot 

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dokonuje korekty Formularza Cenowego uzupełniając o treść jak powyżej. 

Z poważaniem

Katarzyna Fiedorowicz

Dyrektor
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