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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Usługę transportu, konfekcjonowania, magazynowania i doręczania 

przesyłek z publikacjami IPN” (BAG-87/20). 

Wyjaśnienie treści SIWZ  

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:  

Pytanie 1 

Zamawiający w Rozdziale IX w ust. 10 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę każdorazowo na żądanie w terminie 

10 dni roboczych do przedłożenia do wglądu część A i B dokumentu RCA dla osób, o których mowa w ust. 8 

W związku z powyższym, wnioskujemy o modyfikację zapisu ust. 10 SIWZ 

Proponujemy zapis: 

„Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć Zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń społecznych 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.” 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie 

Zamawiający wyjaśnia, że dokument, o którym mowa w Rozdz. IX w ust. 10 SIWZ, wystawiany przez 

płatnika składek dotyczy także opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

Pytanie 2 

Zamawiający w pkt 6 OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do zrealizowania 

zlecenia w zakresie odbioru publikacji z magazynów Zamawiającego, magazynowania materiałów, 

konfekcjonowania oraz nadania do adresatów obejmującym do 1000 przesyłek, w terminie nie krótszym niż 2 

dni roboczych i nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. Termin wykonania zlecenia 

obejmującego powyżej 1000 przesyłek wydłuża się o 3 dni robocze w stosunku do terminu podanego  

w kryterium „Termin wykonania zlecenia” 

W związku z powyższym wnioskujemy o potwierdzenie, iż terminy wskazane w pkt 6 OPZ nie dotyczą 

momentu doręczenia przesyłki do adresata. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że terminy wskazane w ust. 6 Opisu przedmiotu 

zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, dotyczą procesu odbioru, konfekcjonowania i nadania 

przesyłek. 
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Pytanie 3 

W pkt 12 i 13 OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający określa tryb reklamacyjny oraz 

termin rozpatrzenia reklamacji. 

Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 26.11.2013 w sprawie reklamacji usługi pocztowej w następujący sposób:  

„Wykonawca rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od otrzymania reklamacji.” 

W przypadku uznania reklamacji Zamawiającemu przysługuje stosowne odszkodowanie z tytułu 

niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi.  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Treść ust. 12 

i 13 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) nie dotyczy wyłącznie świadczenia usług 

realizowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo pocztowe.  

Pytanie 4 

W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający jako usługę wskazuje odbiór 

na europaletach. Prosimy o doprecyzowanie w jakich godzinach przewidywane są odbiory i doręczenia palet? 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że odbiór europalet będzie się odbywać  

w godzinach 8.00-15.00 z magazynu Wydawnictwa IPN, mieszczącego się przy ul. Kłobuckiej 21D. 

Wykonawca zapewnia odbiór ww. europalet we własnym zakresie, Zamawiający nie ma wpływu na godziny 

ich doręczenia. 

Pytanie 5 

W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazuje pozycje dotyczące 

dopłat do przesyłek zagranicznych oraz  dopłat za paczkę zagraniczną. W przypadku pozycji „dopłata za 

przesyłkę /paczkę zagraniczną” prosimy o doprecyzowanie krajów lub stref doręczeń oraz ich masy  

W związku z powyższym wnioskujemy o odstąpienie od zapisu umieszczonego w OPZ stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ umieszczonego pod tabelą „ Materiały/usługi” dotyczącego podania ceny za usługę 

„dopłaty za przesyłkę /paczkę zagraniczną” w formie zryczałtowanej. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że przesyłki zagraniczne będą się odbywać do 

krajów Europejskich i Ameryki Północnej. Nie więcej niż 50 przesyłek zagranicznych na kwartał. Ze względu 

na nieregularność świadczonej usługi w ww. zakresie, Zamawiający nie określa szczegółowych ilości do 

poszczególnych krajów. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zapisu w „Opisie 

przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ umieszczonego pod tabelą, tj. 

„Materiały/usługi” dotyczącego podania ceny za usługę „dopłaty za przesyłkę /paczkę zagraniczną”  

w formie zryczałtowanej”. 

Pytanie 6 

Podstawowym dokumentem w oparciu o który świadczone są usługi pocztowe jest ustawa Prawo pocztowe 

oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Jednym z takowych aktów jest Cennik usług powszechnych 

w obrocie krajowym i zagranicznym zatwierdzany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie 

z art. 57 ustawy Prawo pocztowe. Prezes UKE zatwierdzając nowy Cennik usług powszechnych wprowadza 

tym samym pewne standardy i kategoryzację przesyłek względem ich wymiarów i wagi. 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 

do SIWZ pkt 16) i 17), w zakresie wymiarów przesyłek listowych dotyczących niniejszego postepowania: 

16) Format S - to przesyłka listowa: 

• o masie do 500 g, 

• o minimalnych wymiarach strony adresowej, które nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

• której maksymalne wymiary nie mogą przekroczyć: wysokość – 20 mm, długość – 230 mm, 

szerokość – 160 mm. 
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17) Format M – to przesyłka listowa: 

• o masie do 1 000 g, 

• o minimalnych wymiarach strony adresowej, które nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, 

• której maksymalne wymiary nie mogą przekroczyć: wysokość – 20 mm, długość – 325 mm, szerokość 

– 230 mm. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. Zamówienie 

nie dotyczy wyłącznie świadczenia usług realizowanych na podstawie przepisów zawartych w ustawie Prawo 

pocztowe.  

Pytanie 7 

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 jako 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 zapisu § 4 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 

do SIWZ zgodnie z poniższym: 

„Płatność za realizację przedmiotu umowy następować będzie każdorazowo na podstawie faktur w terminie 

21 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu.” 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, że wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy SIWZ.  

Pytanie 8 

Zamawiający w § 4 ust. 6 Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ określa termin 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 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 § 4 ust. 6 Wzoru Umowy: 

„Za dzień dokonania zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr…………………….” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §4 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do 

SIWZ.  
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Pytanie 9 

Zamawiający w § 6 ust. 1 Wzoru Umowy wskazuje, iż w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy  

z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy.  

W opinii Wykonawcy zaproponowana przez Zamawiającego kara w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy jest rażąco wysoka i niewspółmierna do ewentualnych poniesionych 

strat, ponad to Zamawiający nie wskazuje w zapisach wzoru umowy katalogu powodów z jakich umowa 

miała by być rozwiązana z winy wykonawcy.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmniejszenie zaproponowanej kary do wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy.  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowaną zmianę  

w zakresie wysokości kar umownych, określonych w § 4 ust. 1 umowy. 

Pytanie 10 

Zamawiający w § 6 ust. 2 Wzoru Umowy wskazuje na karę w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia licząc od terminu określonego w  § 1 ust. 5 pkt 1) lub/i 2) niniejszej umowy. Wykonawca uważa 

wysokość kary za wygórowaną, w związku z powyższym prosimy o zmianę ww. wysokości kary na 20,00 zł 

brutto. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary wskazanej § 6 ust. 2 wzoru umowy. 

Pytanie 11 

W § 6 ust. 4 Wzoru umowy Zamawiający określa sposób potrącania kar umownych. 

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 w § 6 ust. 

4 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ zgodnie z poniższym: 

„Zamawiający ma prawo do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim 

przedstawieniu Wykonawcy noty księgowej obciążeniowej z wartością naliczonej kary, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.” 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że pisemne powiadomienie obejmuje 

przedstawienie noty obciążeniowej oraz informacji o dokonywanej kompensacie wzajemnych należności, tj. 

potrąceniu wartości noty z faktur wystawionych przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający 

nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu określonego w § 6 ust. 4 wzoru umowy. 

 


