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Dla Wykonawców ubiegających  

się o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE 1 ZMIANA 2 TREŚCI SWZ 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług pocztowych 

i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym”  

 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz w nawiązaniu do art. 286 ust 7 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej 

dalej „Pzp.”, udostępnia treść zapytań złożonych do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej SWZ) i wyjaśnia jak następuje:  

 

Data: 25 listopada 2021 r. 

Pytanie 1: 

W OPZ część I, pkt 4 oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w § 2 pkt. 2, 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w imieniu Zamawiającego 

przesyłek w Urzędzie Pocztowym Warszawa 41, Al. Solidarności 119/125, 00-890 Warszawa trzy 

razy w tygodniu – w poniedziałek, środę i piątek w czasie umożliwiającym dostarczenie ich do 

siedziby Zamawiającego w godzinach 09:00-12:00. 

Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe art.46 ust.2 pkt.5 

operator wyznaczony 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.  

W związku z tym, że zamówienie dotyczy świadczenia usług pocztowych i kurierskich w obrocie 

krajowym i zagranicznym, powyższy zapis nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca wnosi 

o jego usunięcie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w OPZ część I, pkt 4 oraz w projektowanych 

postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ, w § 2 pkt 2. 
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Pytanie 2: 

W OPZ, część I pkt. 5 Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej 

każdej nadawanej przesyłki listowej lub paczki nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany 

jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj 

przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) oraz nadruku 

(pieczątki) zawierającego pełną nazwę i adres Zamawiającego. 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez 

Wykonawcę narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia, dzięki 

któremu proces przygotowywania korespondencji ulegnie uproszczeniu? 

Jednocześnie Wykonawca informuje, że zapewnia wsparcie techniczne przy wdrożeniu tego 

rozwiązania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z udostępnionego bezpłatnie przez 

Wykonawcę narzędzia do nadawania przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia. 

 

Pytanie 3: 

W części I pkt. 9 OPZ Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia 

usługi dostarczania przesyłek do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce  

i za granicami kraju oraz do odbioru dokumentów zwrotnych z każdego wskazanego przez 

Zamawiającego adresu w Polsce. 

Informujemy, że usługa zagraniczna odbywa się między Polską, a krajami podanymi w „Wykazie 

krajów lub terytoriów, z którymi realizowana jest usługa pocztowa zagraniczna” na zasadach 

umów międzynarodowych, zamieszczonym na stronie www Wykonawcy. W Wykazie tym 

znajdują się również informacje o miejscowościach, do których można wysyłać przesyłki 

zagraniczne z Polski oraz ewentualne dane o szczególnych warunkach świadczenia tej usługi  

w poszczególnych krajach. 

Informację o gwarantowanych terminach doręczenia przesyłek Wykonawca udostępnia  

na stronie www w Tabeli wymogów usługi zagranicznej udostępnianej na stronie Wykonawcy. 

Czy Zamawiający akceptuje powyższe? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje fakt, że usługa zagraniczna odbywa się między Polską, a krajami 

podanymi w „Wykazie krajów lub terytoriów, z którymi realizowana jest usługa pocztowa 

zagraniczna” na zasadach umów międzynarodowych, zamieszczonym na stronie internetowej 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 4: 

W części I pkt. 13 OPZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,  

w § 2 pkt. 14, Zamawiający określa, iż w przypadku zaistnienia potrzeby nadania przesyłki 
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niewyszczególnionej w Formularzu cenowym, będzie ona wyceniana dodatkowo zgodnie  

z obowiązującym cennikiem u wyłonionego Wykonawcy, który dostarczy go Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby za usługi nie ujęte w formularzu cenowym, Zamawiający 

ponosił opłaty zgodnie z Cennikiem aktualnym na dzień nadania przesyłki dostępnym  

na stronie www Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby za usługi nie ujęte w formularzu cenowym  opłaty naliczane 

były zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień nadania przesyłki dostępnym na stronie 

internetowej.  

 

Pytanie 5: 

Zamawiający, w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w § 5 pkt.9 wskazuje,  

iż Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego,  

a przed wystawieniem faktury uzgodnić z Zamawiającym rodzaj (waga) oraz liczbę nadanych  

i zwróconych przesyłek za dany okres rozliczeniowy. 

Wykonawca informuje, iż faktura jest wystawiana na podstawie dokumentów nadawczych. 

Weryfikacja danych zamieszczonych na fakturze jest możliwa poprzez uzyskanie specyfikacji  

do faktury lub wygenerowanie raportu z aplikacji Wykonawcy. W przypadku braku zgodności 

danych na fakturze, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji  

oraz do otrzymania faktury korygującej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że weryfikacja danych zamieszczonych na fakturze jest 

możliwa poprzez uzyskanie specyfikacji do faktury lub wygenerowanie raportu z aplikacji, 

jednak zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w celu uzgodnienia rodzaju, wagi i liczby nadanych i zwróconych przesyłek  

za dany okres rozliczeniowy przed wystawieniem faktury. Zamawiający nie zmienia zapisu  

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w § 5 pkt 9. 

 

Pytanie 6: 

W projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w § 5 pkt.15, Zamawiający wskazuje, 

że za dzień zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

Wykonawca informuje, iż faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu 

na rachunek Wykonawcy oraz określenie dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy 

w obrocie gospodarczym. 

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.  
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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. 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację § 5 pkt. 15 Projektu Umowy zgodnie  

z poniższym: 

,, za dzień zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Wykonawcy’’ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu w § 5 pkt 15, z uwagi iż Sąd Najwyższy jest 

państwową jednostką budżetową i zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań. 

Proponowana zmiana zapisu projektu umowy stwarza ryzyko, że Sąd Najwyższy poniesie 

konsekwencje zdarzeń, na które niema wpływu. 

 

 

Pytanie 7: 

W § 6 pkt. 1, Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca  

jest zobowiązany do zapewnienia możliwości świadczenia usługi potwierdzenia odbioru  

dla przesyłek w obrocie krajowym w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 

Należy zauważyć, że w odniesieniu do wymagań doręczenia przesyłek na zasadach określonych 

przez Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny czy też Ordynacji podatkowej 

są zdecydowanie wyższe, niż w przypadku obostrzeń nałożonych na wzory druków 

obowiązujących u operatora wyznaczonego. 

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o potwierdzenie stanowiska w sprawie  

zaopatrzenia Zamawiającego w druki zwrotnych potwierdzeń odbioru poprzez akceptację 

zobowiązania Wykonawcy do zapewnienia, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, 

druków potwierdzeń odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym do przesyłek nadanych  

na zasadach ogólnych (tzw. „żółte zwrotki”). 

W przypadku konieczności skorzystania przez Zamawiającego ze specjalnych druków 

potwierdzenia odbioru (tzw. „białe zwrotki”), Zamawiający zapewni je we własnym zakresie,  

po wcześniejszej akceptacji Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza stanowisko Wykonawcy w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 8: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do 

SWZ, poprzez dodanie do § 12 następującego zapisu:  

„Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana w zakresie podatków od towarów  

i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów 

i usług według obowiązującej stawki.” 



5 

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl 

Jednocześnie Wykonawca wnosi o dodanie zapisu dotyczącego zmiany cennika Wykonawcy,  

w następujący sposób: 

,,Zmiana Cenników Wykonawcy, w trybie przewidzianym Ustawą Prawo Pocztowe, 

zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej’’ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w zakresie zamiany stawki podatku od towarów i usług stosowny 

zapis jest uwzględniony w § 12 pkt. 3 projektowanych postanowień umowy, Zamawiający 

przewiduje następujące zmiany: 

„ § 12 pkt 3. zmiana jednostkowej ceny brutto poszczególnych rodzajów usług oraz zmiana 

całkowitego maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 

Umowy, w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków (w tym podatku 

akcyzowego) i opłat mających bezpośrednie zastosowanie do cen zaoferowanych przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmian w sposobie realizacji Umowy, a 

zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego;” 

 

W odniesieniu do zmiany cennika dodanie takiego zapisu nie znajduje uzasadnienia z uwagi na 

istniejące już zapisy w § 12 określające szczegółowo i wyczerpująco warunki zmiany 

jednostkowych cen brutto oraz całkowitego maksymalnego wynagrodzenia. Warunki tam 

wskazane są również przesłankami do zmiany cenników. 

Taki zapis miałby uzasadnienie gdyby, w rozliczeniach stosowane były cenniki a nie ustalone w 

ofercie ceny jednostkowe poszczególnych usług. 

 

Pytanie 9: 

W Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do Formularza Ofertowego, w pkt. 51, 54, 

57,60.  

Zamawiający wskazuje usługę ,,Elektroniczne potwierdzenie odbioru paczki pocztowej 

krajowej’’ Wykonawca informuje, iż dla usługi Paczka Pocztowa Krajowa nie występuje usługa 

dodatkowa  Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru. Wykonawca wnosi o usunięcie tych pozycji 

z Formularza Cenowego oraz o przeniesienie wolumenów podanych w pozycjach 51, 54 do 

pozycji 50 i 53. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w tabeli w Formularzu Cenowym, stanowiącym 

załącznik do Formularza Ofertowego w tym zakresie. Zamawiający zamieszcza nowy Załącznik 

nr 3 do SWZ stanowiący Formularz Ofertowy.  
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Pytanie 10: 

W Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do Formularza Ofertowego, w pkt. 65, oraz 69 

Zamawiający wskazuje tylko przedziały wagowe i ilości Przesyłek Kurierskich Krajowych. 

Prosimy o modyfikację tabeli w pkt.65 i 69, poprzez dodatkowe określenie wymiarów przesyłek 

do poszczególnych wag w Usłudze Przesyłki Kurierskie Krajowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w tabeli w Formularzu Cenowym, stanowiącym 

załącznik do Formularza Ofertowego w pkt 65-76, które w zmodyfikowanej wersji Formularza 

Cenowego ujęte są w pkt 61-72 oraz w części I pkt 3.4-3.6 OPZ. Zamawiający zamieszcza nowy 

Załącznik nr 3 do SWZ stanowiący Formularz Ofertowy. 

 

Pytanie 11: 

Jako załącznik nr 7 do Umowy, Wykonawca wskazuje Umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

Wykonawca informuje, iż w przypadku podpisywania umów dot. Świadczenia usług pocztowych 

w tym kurierskich, nie podpisuje umów powierzenia danych osobowych: 

1. w zakresie powierzenia danych osobowych pracowników Stron z uwagi na fakt, iż: Dane 

osób wykonujących czynności w zakresie świadczenia przedmiotu umowy oraz osób do 

kontaktu udostępniane są przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w celu 

wykonania umowy. 

2. w zakresie powierzenia danych Nadawców i Adresatów przesyłek z uwagi na fakt, iż: 

Wykonawca jest operatorem pocztowym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe, tj. przedsiębiorcą uprawnionym do wykonywania 

działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Zgodnie z 

dyspozycją art. 42 ww. ustawy informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być 

zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub 

udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo 

są jej niezbędne do jej wykonania lub przepisy odrębne stanowią inaczej. 

Legalność przetwarzania danych przez Wykonawcę jest zapewniona poprzez wypełnienie 

dyspozycji art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego  

na administratorze (w związku z ustawą Prawo Pocztowe). 

Wykonawca w momencie przekazania danych osobowych w celu świadczenia usługi, staje się 

administratorem tych danych (decyduje o sposobach przetwarzania przekazanych danych). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie będzie zawierał z Wykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych  

osobowych.  

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w wykazie załączników w projektowanych 

postanowieniach umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ przez usunięcie Umowy 

powierzenia danych oraz zmianę numeracji załączników gdzie: 

Załącznik nr 7 stanowi Wydruk KRS/CEIDG; 

Załącznik nr 8 stanowi Wydruk „Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. 

 

Ponadto,  

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w tabeli w Formularzu Cenowym, stanowiącym 

załącznik do Formularza Ofertowego w pkt 13,14,15; 

oraz  

Zamawiający w związku z wyjaśnieniami i zmianą treści Specyfikacja Warunków Zamówienia 

działając na podstawie art. 286 ust. 3 i  5  zmienia termin składania i otwarcia ofert.  

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy SWZ, które otrzymują treść: 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.12.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2021 r. do godziny 10:00. 

(…) 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2021 r. o godzinie 11:00. 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Integralną częścią niniejszego pisma są: 

1) Załącznik nr 1 do SWZ  - OPZ zmiana 1,  

2) Załącznik nr 2 do SWZ  - PPU zmiana 1, 

3) Załącznik nr 3 do SWZ  - formularz ofertowy zmiana 1. 
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