Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
Jasna 2/4
00-013 Warszawa
Warszawa, dn. 13 listopada 2014r.
Adm-290/330/14
WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w latach 20152017" - SPRAWA WSA- ZP-16/2014 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) - udziela wyjaśnień do złożonych
zapytań oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. W części II SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 6.1.3, ppkt. 2) paczki pocztowe krajowe i
zagraniczne Zamawiający nie wskazał maksymalnej wagi dla tych pozycji. Według załącznika nr do 2 do
SIWZ w kosztorysie oferty, w zestawieniu ilości poszczególnych kategorii przesyłek, usługi pocztowe w
okresie 2015 - 2017 w Lp. 7.11, 7.12 oraz 8.11 i 8.12 Zamawiający wskazuje paczki pocztowe w obrocie
zagranicznym do 30 kg, natomiast w załączniku nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy o zamówienie
publiczne o świadczenie usług pocztowych w § 2 ust 2 pkt 5b Zamawiający wskazuje paczki krajowe o
wadze do 50 kg i zagraniczne do kg. W związku z powyższym czy Zamawiający może doprecyzować zakres
wagowy paczek zagranicznych. Czy będą to tylko paczki do 20 kg? Ewentualnie podział przesyłki w taki
sposób aby masa maksymalna jednej paczki nie przekroczyła 20 kg?
Odpowiedz: Zamawiający informuję iż paczki pocztowe krajowe nie przekroczą 30 kg, a paczki pocztowe
zagraniczne nie przekroczą 20 kg. W konsekwencji powyższego ulega zmianie:
-

kosztorys ofertowy (Załącznik nr do 2 do SIWZ) w zakresie ilości paczek pocztowych zagranicznych o
wadze ponad 20 kg w pkt. 7.11, 7. 12, oraz 8.11, 8.12 - ilosc paczek będzie „0" zero;

-

treść § 2 ust 2 pkt 5b. postanowień umowy który otrzymuje nast. brzmienie:

,,b) paczki krajowe o wadze do 30 000 g. i zagraniczne o wadze do 20 000 q."
2.

W części II SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 6.1.4 ppkt. 2) w usługach kurierskich jest mowa, że
paczki zagraniczne będą o wadze do 20 kg, natomiast w załączniku nr do 2 do SIWZ w kosztorysie oferty w
zestawieniu ilości poszczególnych kategorii przesyłek, Usługi Kurierskie w okresie 2015 - 2017, Lp. 16
Zamawiający wskazuje przesyłki o wadze do 50 kg. W związku z powyższym czy Zamawiający może
doprecyzować zakres wagowy przesyłek kurierskich zagranicznych? Czy będą to paczki tylko do 20 kg?
Ewentualnie podział przesyłki w taki sposób aby masa maksymalna jednej paczki nie przekroczyła 20 kg?
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Odpowiedz: Zamawiający informuję iż paczki kurierskie krajowe nie przekroczą 50 kg, a paczki kurierskie
zagraniczne nie przekroczą 20 kg. W konsekwencji powyższego ulega zmianie kosztorys ofertowy
(Załącznik nr do 2 do SIWZ) w pkt. 9.16 w zakresie max wagi przesyłki kurierskiej zagranicznej - zostaje
ograniczona do 20 kg.
3.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość użycia nazewnictwa własnego usług Wykonawcy w szczególności w
dokumentach i plikach przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
(niepowodujących zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego)?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza możliwość użycia nazewnictwa własnego w dokumentach i plikach
przekazywanych Zamawiającemu w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług czy
Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według
obowiązującej stawki?
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. W konsekwencji tego w § 4 postanowień umowy po
ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku

zmiany

ustawowej

stawki podatku

VAT dotyczącej

świadczonych

usług,

strony

zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT i w wyniku tego podatek w
zmienionej wysokości zostanie naliczony do ceny netto wą stawki zgodnej z obowiązującym prawem i w
konsekwencji tego strony dokonają stosownej zmiany wysokości wynagrodzenia
5.

brutto".

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w załączniku nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia
umowy o zamówienie publiczne o świadczenie usług pocztowych w § 6, ust. 7 o treści:
„Płatności będą następowały w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Nadawcę prawidłowo
wystawionej faktury, zgodnie z ust. 5. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy
Operatora wskazany na fakturze."
Proponujemy zapis:
„Płatności

będą następowały

w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Operatora

prawidłowo

wystawionej faktury, zgodnie z ust. 5. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek

bankowy

Operatora wskazany na fakturze."
Odpowiedz: Zamawiający przystaje na wniosek Wykonawcy w tym zakresie, w konsekwencji tego § 6 ust.
7 postanowień umowy otrzymuje brzmienie:
„7. Płatności będą następowały

w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Operatora

wystawionej faktury, zgodnie z ust. 5. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek

prawidłowo
bankowy

Operatora wskazany na fakturze."
Ponadto aby uregulować ewentualne przypadki opóźnienia w dostarczeniu faktury z powodów leżących
po stronie Operatora, Zamawiający zmienia treść § 6 ust. 5 postanowień umowy które otrzymują
brzmienie:
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„5. Faktury będą wystawiane co miesiąc z dołu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego okresu
rozliczeniowego
najpóźniej

i przekazane

w następnym

dostarczeniu

na adres Nadawcy, przesyłkami

dniu roboczym po wystawieniu

faktury z przyczyn

poleconymi

priorytetowymi,

danej faktury. W przypadku

leżących po stronie Operatora,

nadanymi

opóźnienia

termin zapłaty zostanie

w

wydłużony

proporcjonalnie do czasu opóźnienia."
6.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w załączniku nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia
umowy o zamówienie publiczne o świadczenie usług pocztowych w § 6, ust. 8 o treści:
„Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Nadawcy."
Proponujemy zapis:
„Za datę dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego
Odpowiedz:

Operatora."

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ w tym zakresie i § 6 ust. 8

postanowień umowy pozostaje nie zmieniony.
7.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w załączniku nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia
umowy o zamówienie publiczne o świadczenie usług pocztowych § 7 o treści:
„Kary umowne
1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Operatora obowiązków
wynikających z Umowy, Nadawcy przysługują kary umowne:
1) za utratę przesyłki poleconej - Operator zapłaci karę w wysokości pięćdziesięciokrotności opłaty
pobranej za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;
2) za ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki poleconej - Operator zapłaci karę w wysokości
pięćdziesięciokrotności opłaty pobranej za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;
3) za utratę paczki pocztowej - Operator zapłaci karę w wysokości dziesięciokrotności opłaty pobranej za
jej nadanie;
4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej - Operator zapłaci karę umowną w wysokości
dziesięciokrotności opłaty pobranej za jej nadanie;
5) za opóźnienie doręczenia przesyłki kurierskiej - Operator zapłaci karę umowną w wysokości połowy
opłaty pobranej za jej nadanie za każdą godzinę opóźnienia doręczenia a w przypadku opóźnienia
skutkującego dostarczeniem w kolejnym dniu roboczym w wysokości dziesięciokrotności opłaty wniesionej
przy nadaniu przesyłki za każdy dzień opóźnienia;
6)

w

razie

zaginięcia

przesyłki

kurierskiej

-

Operator

zapłaci

karę

umowną

w

wysokości

pięćdziesięciokrotności opłaty pobranej za jej nadanie;
7) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Operatora z przyczyn niezależnych od Nadawcy, Operator
zapłaci Nadawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto oferty tj
złotych, niezależnie od kar umownych z innych tytułów;
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8) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Nadawcę z przyczyn zależnych od
Operatora, Operator zapłaci
tj

Nadawcy

karą w wysokości

10 % całkowitej ceny

brutto

oferty

złotych, niezależnie od kar umownych z innych tytułów;

9) niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 4 rodzi roszczenie Nadawcy o zapłatę mu przez
Operatora kary umownej w wysokości 0,01 % wartości wskazanej w § 3 ust. 4 za każdy dzień nieposiadania
opłaconej Polisy w okresie obowiązywania Umowy.
2. Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 pkt 1-6 nie mogą przekroczyć wysokości odszkodowań z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, uregulowanych w przepisach Prawa
pocztowego.
3. Nadawca jest uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Operatora bez potrzeby uzyskania zgody Operatora.
4.

Nadawcy

przysługuje

prawo

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego

przewyższającego

zastrzeżone kary umowne, z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo pocztowe regulujących wysokość
odszkodowania za poszczególne niewykonania lub nienależyte wykonania usługi pocztowej. „
Proponujemy zapis:
„Kary umowne
1. Strony

ustalają,

że za niewykonanie

lub nienależyte

wykonanie

przez

Operatora

obowiązków

wynikających z Umowy, Nadawcy przysługują kary umowne:
1) za utratę przesyłki poleconej - Operator zapłaci karę

w wysokości pięćdziesięciokrotności

opłaty

pobranej za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;
2) za ubytek zawartości
pięćdziesięciokrotności

lub uszkodzenie

przesyłki poleconej

- Operator zapłaci karę w

wysokości

opłaty pobranej za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;

3) za utratę paczki pocztowej - Operator zapłaci karę w wysokości dziesięciokrotności opłaty pobranej za jej
nadanie;
4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej - Operator zapłaci karę umowną w wysokości
dziesięciokrotności

opłaty pobranej za jej nadanie;

5) za opóźnienie doręczenia przesyłki kurierskiej - Operator zapłaci karę umowną w wysokości
opłaty pobranej za jej nadanie za każdą godzinę opóźnienia
skutkującego

dostarczeniem

doręczenia

a w przypadku

połowy

opóźnienia

w kolejnym dniu roboczym w wysokości opłaty wniesionej przy

nadaniu

przesyłki za każdy dzień opóźnienia;
6)

w

razie

zaginięcia

pięćdziesięciokrotności

przesyłki

kurierskiej

-

Operator

zapłaci

karę

umowną

w

wysokości

opłaty pobranej za jej nadanie;

7) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Operatora z przyczyn niezależnych od Nadawcy,
zapłaci Nadawcy karę umowną w wysokości 3 % całkowitej ceny brutto oferty tj

Operator
złotych,

niezależnie od kar umownych z innych tytułów;
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8) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Nadawcę z przyczyn zależnych od
Operatora,

Operator

tj

zapłaci

Nadawcy

karę

w wysokości

3

% całkowitej

ceny

brutto

oferty

złotych, niezależnie od kar umownych z innych tytułów;

9) niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 4 rodzi roszczenie Nadawcy o zapłatę mu przez
Operatora kary umownej w wysokości 0,01 % wartości wskazanej w § 3 ust. 4 za każdy dzień nieposiadania
opłaconej Polisy w okresie obowiązywania

Umowy.

2. Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 pkt 1-6 nie mogą przekroczyć wysokości odszkodowań z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, uregulowgnych

w przepisach

Prawa

pocztowego.
4. Nadawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
kary umowne, z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo pocztowe regulujących wysokość

zastrzeżone

odszkodowania

za poszczególne niewykonania lub nienależyte wykonania usługi pocztowej.
5. Operator

odpowiada

za niewykonanie

lub nienależyte

wykonanie

usługi pocztowej,

chyba

że

niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej
2) wyłącznie z powodu naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo pocztowe;
3) wyłącznie z powodu szczególnej podatności przesyłanej rzeczy na uszkodzenia wynikającej z jej
naturalnych

wad lub

właściwości."

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ w tym zakresie i § 7 postanowień
umowy pozostaje nie zmieniony.
8.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w załączniku nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia
umowy o zamówienie publiczne o świadczenie usług pocztowych § 4 ust.3 o treści:
„Za zwroty do Nadawcy przesyłek rejestrowanych i kurierskich niedoręczonych z przyczyn niezależnych od
Operatora, Nadawca uiści opłatę w wysokości odpowiadającej cenie tych przesyłek bez opłat
dodatkowych."
Proponujemy zapis:
„Za zwroty do Nadawcy przesyłek rejestrowanych i kurierskich niedoręczonych z przyczyn
od Operatora,

Nadawca

uiści opłatę w wysokości

odpowiadającej

niezawinionych

cenie tych przesyłek

bez opłat

dodatkowych."
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ w tym zakresie i § 4 ust 3 postanowień
umowy pozostaje nie zmieniony.
9.

Czy usługi świadczone przez Wykonawcę z chwilą ich nadania powinny spełniać wymóg zachowania
prawidłowego terminu nadania dla pisma urzędowego? Świadczenie przez Wykonawcę usług, dla których
przepisy prawa uznają, że złożenie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest
równoznaczne z wniesieniem go do sądu lub termin wniesienia pisma uważa się za zachowany, jeśli przed
jego upływem pismo zostało nadane w placówce pocztowej operatora wyznaczonego?
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Odpowiedz: Pytanie wykracza poza zakres przedmiotowy SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień jedynie w
zakresie treści SIWZ.
10. Czy usługi świadczone przez Wykonawcę powinny spełniać warunki skutecznego i prawidłowego
doręczenia przedstawione w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania karnego i
kodeksie postępowania administracyjnego (zwłaszcza art. 44) oraz spełniać warunki skutecznego
doręczenia w postępowaniach prowadzonych przez sądy administracyjne?
Odpowiedz: Pytanie wykracza poza zakres przedmiotowy SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień jedynie w
zakresie treści SIWZ.
11. Czy Zamawiający po wyborze Wykonawcy dopuszcza możliwość dodania do umowy zapisów dotyczących
regulaminów Operatora dotyczących świadczenia usług pocztowych oraz odbioru korespondencji z
siedziby Zamawiającego i zasad prawidłowego adresowania i opakowania przesyłek? W przypadku
sprzeczności postanowień regulaminów Operatora z postanowieniami Umowy decydujące będą zapisy
Umowy.
Odpowiedz: Zamawiający przystaje na wniosek Wykonawcy w tym zakresie pod warunkiem iż Regulaminy
te nie będą miały wpływu na zmianę ustalonego wynagrodzenia. W konsekwencji powyższego w treści
umowy po załączniku Nr 5 dodaje się punkt 6 który otrzymuje brzmienie:
„6. Załącznik

Nr 6 - Regulamin

Operatora

dotyczący

świadczenia

usług pocztowych

korespondencji z siedziby Zamawiającego i zasad prawidłowego adresowania i opakowania

oraz

odbioru

przesyłek."

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen usług zawartych w kosztorysie oferty stanowiącym
załącznik do umowy w przypadku zmiany cennika świadczenia usług pocztowych dla ogółu odbiorców,
zgodnie z regulacjami prawnymi w tym zakresie zawartymi w ustawie Prawo Pocztowe?
Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen usług zawartych w kosztorysie oferty

stanowiącym załącznik do umowy poza zmianą obowiązującej stawki podatku VAT zgodnie z odpowiedzią
na pytanie 4.

W załączeniu:
1.

Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SIWZ (wersja 1.2 z dn. 13.11.2014).

Modyfikacje SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiaiacv nie przedłuża terminu
składania ofert.
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