
Wykonawca złożył do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie zaproszenia do złożenia oferty cenowej: 
 
W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni” 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści zamówienia. 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust 4 oraz w Projekcie umowy §1 ust. 4 

Wykonawca informuje, że Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 2013 r., poz. 545 – dalej „Rozporządzenie”) zawiera 
jedynie ogólne wskazanie dotyczące gęstości sieci placówek.  
Organizacja sieci placówek pocztowych należy do Wykonawcy, który nie wyraża zgody na wyznaczanie warunków 
wykraczających poza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
Wykonawca nie może się zobowiązać, że w okresie trwania umowy będzie posiadać placówkę opisaną we wskazanych ustępach.  
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów w Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust 4 oraz w Projekcie umowy §1 ust. 4. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust 12 oraz w Projekcie umowy §1 ust. 12 

Wykonawca wnosi o nadanie wskazanym zapisom brzmienia: 
„W przypadku nadania przez Zamawiającego usług dodatkowych i komplementarnych objętych zamówieniem a nie ujętych w 
formularzu cenowym podstawą rozliczeń będą opłaty z cennika usług Wykonawcy, obowiązującego w dniu nadania przesyłek, 
publikowanego na stronie internetowej Wykonawcy lub dostarczone w formie pisemnej Zamawiającemu.” 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust 13 pkt 2 oraz w Projekcie umowy § 1 ust 13 pkt 2 

Wykonawca wnosi o nadanie wskazanym zapisom brzmienia: 
„Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60)” 
 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust 13 pkt 3 oraz w Projekcie umowy § 1 ust 13 pkt 3 

Wykonawca wnosi o nadanie wskazanym zapisom brzmienia: 
„Kodeks postępowania cywilnego  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, 1467,  1499, 1544,  1629,  1637, 1693,  2385,  2432,  
z  2019  r.  poz.  55, 60)” 
 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 16 oraz w Projekcie umowy §4 ust 1 

Wykonawca wnosi o nadanie wskazanym zapisom brzmienia: 
„Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za świadczone usługi stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych i 
oddawczych, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust 2, zgodnie z cennikami i warunkami cenowymi obowiązującymi w 
dniu nadania przesyłek” 
 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 19 oraz w Projekcie umowy § 5 ust 2 

Wykonawca wnosi o nadanie wskazanym zapisom brzmienia: „należności wynikające z faktur, Zamawiający będzie regulować 
przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany 
jest określić tytuł wpłaty „FV nr ……..., Umowa nr ...”.  
 
Ponadto Wykonawca oferuje możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną i proponuje w umowie następujące zapisy:  
 

1) Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. 

2) Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie 
PDF. 

3) Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx 
4) Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx 
5) Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt. 3-4 poinformować o tym drugą 

Stronę drogą elektroniczną. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
6) Zamawiający zobowiązuje się: 

 a) do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w postaci autorespondera i każdorazowego 
automatycznego potwierdzania otrzymania wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji, lub 

 b) przekazywania każdorazowo na adres Wykonawcy wskazany w pkt. 3, informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór 
faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała datę otrzymania faktury przez 
Zamawiającego, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres skrzynki pocztowej Zamawiającego 
wskazanej w pkt. 4. 

7) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do 
upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

8) Zamawiający jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej. W 
przypadku cofnięcia zgody, kolejne faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w formie papierowej, poczynając od 1 dnia 



miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie 
faktur w formie elektronicznej. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie 
papierowej w przypadku, gdy konieczność taka wynikać będzie z braku możliwości przesłania faktury w formie 
elektronicznej. 

9) Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1 może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 

 

7. Projekt Umowy § 1 ust. 13 pkt. 5) 

 Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania zapisu: „oraz regulaminami świadczenia usług Wykonawcy.” 
 

8. Projekt Umowy § 1 ust. 15  

Wykonawca wnosi o  nadanie wskazanym zapisom brzmienia: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego 
za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe, które wykonuje siłami własnymi 
lub przy udziale podwykonawcy/ów/, którym/i/ się posługuje lub przy pomocy którego/ych/ wykonuje przedmiot umowy. 
 
9. Projekt Umowy § 1 ust. 16  

Wykonawca wnosi o  nadanie wskazanym zapisom brzmienia: “Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub 
zaniechania własne oraz podwykonawcy/ów/, którym/i/ się posługuje lub przy pomocy którego/ych/ wykonuje przedmiot 
umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej”  
 
10. Projekt Umowy § 2 ust 2 

Wykonawca wnosi o  nadanie wskazanym zapisom brzmienia: 
2. Reklamację z tytułu niewykonania usług o których mowa w § 1 ust 2 Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 
dni od dnia nadania przesyłki rejestrowej, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia ich nadania.” 
 
11. Projekt Umowy § 5  

Wykonawca wnosi o dodanie ust. 4 w brzmieniu: 
”Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania należności. Odsetki ustawowe za 
niezapłacone w terminach faktury płacone będą przez Nadawcę na podstawie noty odsetkowej.” 
 
12. Projekt Umowy § 8 ust. 1 do ust 3 oraz ust 5 

Wykonawca wnosi o wykreślenie w § 8  ust. 1 od ust 3 oraz ust 5 w całości. Wykonawca z racji świadczenia usług jest 
zobowiązany do przyjmowania i  nadawania przekazanych przesyłek zgodnie z  ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (tj. Dz.U.2018.0.2188), które nie obejmuje kar wskazanych przez Zamawiającego. 
 
13. Projekt Umowy § 8 ust. 4  

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następujący: „W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości od niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 
ust. 6 umowy.”  
 
14. Projekt Umowy § 8 ust. 7 

W Projekcie Umowy § 8 ust. 7 Zamawiający zastrzega, że płatność na podstawie wystawionej faktury może być pomniejszona o 
kwoty należnych Wykonawcy kar umownych określonych w § 8 umowy oraz zwrotu należnych Zamawiającemu opłat. 
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, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów ust. 7 na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia 
należności z tytułu naliczonych kar umownych z wartości wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy po przeprowadzeniu przez 
Zamawiającego  w uzgodnieniu z Wykonawcą postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej. 
 
15. Projekt Umowy §13 ust 3 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następujący: 
„Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny w Gdańsku” 
 
16. Wykonawca wnosi o dodanie do umowy zapisów mówiących o przetwarzaniu danych osobowych ujętych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 



w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE o treści: 

 
1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest …………………………... 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych …………………………, adres e-mail: ………… 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu 

administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 
ust. 1 lit. b oraz 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. 

4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na 
podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z 
rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne 
zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: 
https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).  

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z ……………. na podstawie zawartych umów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń 
z Umowy. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia aneksu i wykonywania Umowy. 
 
17. Formularz cenowy 
Wykonawca wnosi o uzupełnienie w formularzu cenowych w kolumnie rodzaj przesyłki zapisów: 
„w obrocie krajowym” lub „w obrocie zagranicznym” przy właściwym rodzaju przesyłki. 

 
 
 

Zamawiający informuje, iż przyjął propozycje zmian do projektu z nw. uwagami: 
 
Odnośnie pkt 1 : 
 
§ ! ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
Zamawiający zobowiązany będzie do dostarczania jeden raz dziennie w dniach od poniedziałku do piątku przesyłek 
do placówki Wykonawcy wskazanej przez Wykonawcę na terenie miasta Gdynia w godzinach pracy Wykonawcy 
 
Odnośnie pkt 5 : 
Odnośnie zmiany §4ust. 1 to jest to zawarte w §4 ust. 3. 
 
Jeżeli chodzi o cennik Wykonawcy to w umowie stosujemy ceny z formularza cenowego, który Wykonawca składa 
razem z ofertą. Ceny mogą być zmieniane zgodnie z umową w przypadku nowego cennika za  powszechne usługi 
pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe. 
 
W odniesieniu do stwierdzenia, iż obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego to Zamawiający 

miał na myśli, iż do rozliczenia powinny być brane pod uwagę jedynie przesyłki nadane w danym okresie 

rozliczeniowym czyli od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego.  
 

 


