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odpowiedź nr {

Wzwiązku z pytaniami, ktÓre wpłynęły do siedziby Zamawiającego W dniu 14.07.2021 r.,
dotyczącym postępowania na Świadczenie usług pocztowych i ruiiórskich dla WojewÓdzkiego
lnspektoratu ochrony RoŚlin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.26oi.168.2027),
WloRiN we Wrocławiu odpowiada:
(w treści pytań zachowano pisownię oryginalną)

Pytanie nr 1:

,,Zamawiający w Załączniku 1 do pzetargu w pkt. 5'2 określił, że pzesyłki kurierskie będą
dostarczane do adresata w pzeciągu dwóch dni roboczych od 

'poniedziałku do piąti<u_

90 w pzypadku przesyłek niestandardowych, ktÓrych gwarantowany termin doręczenia jest wydłuźony
do czterech dni? V{konawca wnosi o dodanie zapisu ,, pod warunkiem zachowania 

- 
godzin!

g ran icznej okreŚlonej w Reg u lamin ie usług i Pocztex''''.

odpowiedŹ:
Zamawiający informuje, iż punkcie 5.2 Załącznika nr 1 mowa jest o pzesyłkach standardowych.
W p.lzypadku pzesyłek niestandardowych zastosowanie będą miały zasady określone w regutańinie
Wykonawcy dla tego rodzaju pzesyłek'

Pytanie nr 2:
,,Czy pzesyłki niestandardowe nadane pzez Zamawiającego mają byĆ pzyjmowane w placÓwce
nadawczej V1rlkonawcy, czy teŻ bezwzględnie mają byÓ kieiowane do 

- 
zwrotu do siedziby

Zamawiającego?''.

odpowiedŹ:
Przesyłki niestandardowe mają być odbierane z oraz zwracane do placÓwki nadawczo-oddawczej
wskazanej dla danej komórki organizacyjnej Zamawiającego. Lista tych placÓwek będzie stanowiłó
jeden z załącznikÓw do umowy zawartejmiędzy Zamawiającym iWykonawcą'

Pytanie nr 3:

"\Ałlkonawcazwlaca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwoŚci Świadczenia usług
w zakresie ich pzyjmowania z wykozystaniem systemu informatycznego, który automatycznió
dopuszcza moŹliwość kozystania z bezpłatnej internetowej aplikacji ólektron'lczne;. Rpiikacja
dokonuje automa$cznego pzekazywania i odbierania plikÓw z informacjami o zaĘóstrowanyóh
usługach' komunikując się bezpośrednio z placÓwką pocztową wskazaną w umowie. ożięri aplik_acji
Zamqwiają9y będzie miał możliwośĆ wygenerowania nalepek adresowych gotowych do- druku czy
książki nadawczej, ułatwi ona rÓwnież dostęp do dokumentacji związanej z obsługą pzesyłek oraż
umożliwi Zamawiającemu pzygotowanie raportu z nadanych pzesyłek. Aplikacja umozliwia ponadto
elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej jak również składanie reklamacji w formie
elektronicznej, co usprawnia proces i skraca okres oczekiwania na jej rozpatzenie. W rdzie potzeby,
istnieje moŻliwośÓ impońu danych o pzesyłkach za pomocą integracji aplikacji z WebAPl-lub XML
zgodny z wymaganiamiVĘkonawcy oraz z plikÓw XLS.

-..Czy 
ZamawiĄący jest zainteresowany wykozystaniem powyższej aplikacji pzy świadczeniu

usług?"

odpowiedŹ:
Zamawiający jest zainteresowany wykozystaniem bezpłatnej aptikacji elektronicznej, ate tytko
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\ . P||Padku' gdy będzie miał swobodę . wyboru sposobu obsługi pzesyłek _ tradycyjnego
lub elektronicznego, niezależnie dla kaŻdejz jego komórek organizacyjiycń.

Pytanie nr 4:

"Z.ałącznik ? - Vwronawca wnosi o określenie czy dany rodzaj pzesyłek dotyczy obrotu kĘowego
tu.o rgrliqznego' oraz dokonanie korekty pozycji wigi pzósyłki |opzez'okieŚlenie- roimat 

-tvl

(do 10009), L (do 20009".

odpowiedŹ:
Zamawiający informuje,_ż.e rodzaje prue'syłek pocztowych, paczek pocztowych oraz przesyłek
kurierskich określone w Zalączniku nr 2 dotyczą przesyłek-w obiocie krajowym. ópłaty za ewentualne
t|sługi świadczone w obrocie zagranicznym będą naliczane zgodnie ź cenńixióm Wykonawcy.
Zamawiający nie wyraża zgody na *or.ekle Załącznika ni z w zakresie wagi pzesyłńi,
ponieważ w dokumencie tym zastosowano określenie wietkości pzesyłek w formacie s, it iL zgodnió
z aktualnymiwielkoŚciami pzesyłek pocztowych w obrocie kajówym.

Pytanie nr 5:
,,Zamawiający określa, iŻ za dz.ień zapłaty rg1aje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
(zał.1 ust.16). Pragniemy zwróciÓ uwagę na fakt, ze tikie okreŚlenie momentu .ąg^ty nie póżwjia
V[konawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi co' pśt niezgodne
z.ozecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia \Arlkonawcy ńonitorowanie terminowoŚci
płatnoŚci za Świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnyón oosetók za zwłokę' Termin zapłaty
należnoŚci cywilnoprawnych reguluje art' 454 Kodeksu cywiinego, ktÓry regulując ńie;sce wyrońanń
zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczónia, có nie nloziwą{$li*ósói .noó aŻby zó
względu na ozecznictwo Sądu Najwyższego. W pzypadku zobowiązań cywilnóirawnycn zasadą jest,
Że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankbwegó wiezyciela, co gwarańtu';e
m. in. prawidłowe monitorowan ie rozliczan ia stron.
Czy. ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania Środkami jest data ich wpływu na
rachunek \Arlkonawcy., Zamawiający dopuszc-za znriinę okreŚlenia onia zapł'aty weoiug powszechnie
stosowanejformy w obrocie gospodarczym'' ,,Za dzień zapłaty strony pzyjmują dzien w!łiwu ŚrodkÓw
na rachunek bankowy V$konawcy"?".

ocipowiedŹ:
Tak.

Pytanie nr 6:
,,Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie pzesyłek Zamawiającego pzez vlyłonionego
w.pzetargu \Afikonawcę_ u innego operatora pocztowego bez zawarcia 

-z nń itosown'ei u'ou[,
o któĘ mowa w ań' 35 ust. 1 Prawa- pocżtowego l w konsekwencji ,rna ia oopószczalńe
Świadczenie pzez \A|konawcę usług w formie, w itorej Vllkonawca w istocie jest pośrednikiem
p_omiędzy Zamawiającym, a innym operatorem (w tym opeiatoiem wyznaczonym)?
W ocenie składającego zapytanie' umowa.o której mowa w art. 35 Prawa pócztowego jest jedynym
sposobem zapewnienia świadczenia usługi zgodnie z wymogami i potzebami zamłwiiiącó1o,' przy
pełnym zachowaniu warunków konkurencyjnoŚ9i póstępowanid ijednoczesnego żipewnibnii
skutków, oktÓrych mowa m'in. w pzepisach Art' sl s 5 dkt2 KPA, ćzy ał' 165 ś2 KPb, art' 17
ustawy Prawo pocztowe.
Zgodnie Ań. 35. ust 1. ustawy Prawo pocztowe operator pocztowy, ktÓry zawarł z nadawcą umowę
o świadczenie usługi pocztowej, moŹe po pzyjęciu pzesyłki pocziowej lowiezyć dalsze wyłonanió
usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o wsiołpracę źawieranej w formie
pisemnej.
lstotna w pzedmiotowej sprawie jest rÓwnieŻ regulacja ust' 2- zgodnie, z którą w umowie
o wspÓłpracę operatozy pocztowi okreŚlają w szczególnoŚói:
1) zakres wspÓłpracy;
2) wynagrodzenie za wykonane pzez operatora pocztowego czynnoŚci związane z realizacjąumowy;
3) zakres i sposÓb pzekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia pzesyłek pocztowytrr w cólu
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego- 

-oraz zatzymania 'i zaiezpibczenia'po"syńi
pocztowych w pzypadkach, o których mowa w art. 36;
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4).zasady pzekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie
usługi pocztowej, pzesyłek niedoręczalnych oraz p]zesyłek pocztowych, ktÓrych dotyczy prawo
zastawu;
5).zasady pzekazywania pzesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaŚciwego doręczenia do
oddawczej skzynki pocztowej;
6) terminy wykonania pŻez operatora pocztowego czynnoŚci okreŚlonych w umowie;
7) zasady odpowiedzialnoŚci za naruszenie warunków umowy'
W świetle powyższych regulacji stwierdziĆ należy, iż umowa zawańa pomiędzy operatorami na
podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe może, a nawet powinna szczegÓłowo iegulowaĆ zasady
wspÓłpracy między stronami, W tym precyzyjnie określaÓ terminy wykonanii pzez danego operatori
pocztowego (w tym operatora wyznaczonego) czynności określonych w umowie. Zatem nic nie stoi na
pzeszkodzie aby w.pisemnej umowie pomiędzy operatorami terminy wykonania okreŚlonych usług
były- zbieżne z terminami pzewidzianymi w pzepisach art' 57 $ s plit 2 KPA, czy art. 165 s źKPC, czy arl' 17 ustawy Prawo pocztowe. lnaczej mówiąc operatozy pocztowi mogą tjk uksztaftońaÓ
warunki współpracy (w tym zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody uńów; aby spełniaÓ
warunek stawiany przez Zamawiającego w pzedmiotowym postępowaniu, np' po1zez uśtalenie iz'
nadanie (w tym dalsze pzekazanie pzesyłki do doręczenia) musi nastąpiÓ w terminie jej pzyjęcia od
nadawcy, co pozwala na zachowanie skutkÓw pzewidzianych w pzytocżonych wyżej pHepis'a-cn'
zg19wjając.y nie ogranicza możliwoŚci kozystania pzy realizacji zamÓwienia-z loowyronawcÓw,
a taki charakter miałby operator pocztowy będący stroną umowy zawartej z wykonawcą n-a podstawie
art. 35 ustawy Prawo pocztowe' Ponadto takie uregulowanie stosuńków pomiędzy wykonawcą
a podwykonawcami, zapewnia spełnianie innych wymogÓw Zamawiającego, w tym w śzcżegÓlności
WymÓg konieczności realizacji zamówienia zgodnie z ustawą Piawo pocztowe l aktami
wykonawczymi' Pzyjęcie innego trybu np. świadczenie usług w charakteze pośrednika (,,posłańca''
przekazującego pzesyłki od zamawiającego do innego operatora) powoduje, iż w świetle'|zepisÓw
ustawy Prawo pocztowe Zamawia1ący nie jest stroną dla końcowego operatora pocztowego
realizującego usługę doręczenia pzesyłki, co pozbawia go faktycznej moŻliwości dochodzenia
odszkodowań czy składania reklamacji w pzypadku jej nienależytego wykonania albo choÓby
dochodzenia właściwego dokonywania irozliczania tzw. zwrotów, za ktÓre (w pzypadku operatori
Wyznaczonego) Zamawiający będzie uiszczał opłatę gotówką jako usługę Świadczoną poza umową
o zamówienie publiczne.'',

odoowiedŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie odpowiedzialności za operatora pośredniczącego
w pzypadku nienależytego wykonania usług, albo dochodzenia właściwego dokonywania i rozliczańia
usług, w tym rÓwnieŻ tzw. zwrotÓw. Z chwilą pzejęcia przesyłek od nadawcy (Zamawiającego)
odpowiedzialność za nie przechodzi na stronę Wykonawcy - to on w umowie zawańej na podstawie
ań. 35 Prawa pocztowego z operatorem poŚredniczącym jest zobowiązany do zabezpióczeńia swoich
interesÓw, szczegÓlnie interesÓw swoich klientÓw, z ktÓrymiwiążą go odrębne umowy'

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie odpowiedzialnoŚci za działania
operatora pośredniczącego, na którego działalność nie ma Żadnego WpłWu, poniewaŻ jest to
niezgodne z art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o tinansach pubticznych (t. j. Dz.U. z 2021
r. poz. 305), w szczegÓlnoŚci punktu 1 lit. b tegoż artykułu.

Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek uiszczanie opłat gotÓwkowych za usługi
Świadczone poza umową o zamówienie publiczne. Jednocześnie informuje, Że wszelkie wydatki
poniesbne przez Zamawiającego są zamówieniami publicznymi, rÓwnieŻ te, ktÓre nie podlegają
Ustawie z dnia 11 wześnia 2019 r. o zamÓwieniach publicznych (t' j. z 2021 r. poz. 1129) oraz te,
ktÓre będą ponoszone poza umową, z ktÓrą Zamawiający będzie związany z wybranym Wykonawcą.
Wszelkie opłaty za świadczenie usług pocztowych i kurierskich Zamawiający będzie uiszczół
wyłącznie Wykonawcy, z ktÓrym podpisze umowę, na podstawie wystawionej faktury lub innego
dokumentu obciąŻeniowego, na wskazany w tym dokumencie numer rachunku bankowego. Zasady
rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane usługi zostały opisane w punktach 1*17
Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego'

Potwierdzenie nadania pzesyłki Ęestrowanej powinno zawsze zapewnić skutek określony
w art. 57 $ 5pl<f 2 KPA, czy aft. 165 S 2 KPC, czy art. 17 ustawy Prawo pocztowe.
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Pytanie nr 7:
,,Czy Zamawiający dopuszcza formę oznaczenia korespondencji tak iż na pzesyłkach będą widocznedane Za.mawiającego popzedzone informacją ,,Nazwa Vvykonawcy 

'w 
imieniu lub na rzecz

Zamawiającego''?".
odoowiedŹ:
Nre.

Pytanie nr 8:
,,Czy.Zamawiający, w pzypadku dopuszczenia możliwoŚci nadawania pzesyłek pzez operatora
pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy' iz faktycznió nadawcą pzesyłek
będzie wówczas operator pocztowy, a nie Zamiwiający? Powyższe'moŻe budzil ivątpliwóś;a
adresatów pzesyłek oraz organów, którym Zamawiający oęozió pzedstawiał oówoay'nadania
korespondencji.".

odpowiedŹ:
Zamawiający jest Świadoryy, iż w plzypadku dopuszczenia możliwości nadawania pzesytek pzez
operatora pocztowego w imieniu i na zecz.Zamawiającego faktycznym nadawcą przesyłen 6ędzie
wówczas o'Perytor pocztowy, a nie Zamawiający, ańtógo nie ńyraia ,gołi ńó'imieszczanie napnesyłkach adnotacji, o ktÓĘ mowa w Pytaniu nr 7'

Pytanie nr 9:
,,Czy Zamawiający dopuszcza, iż odbiór awizowanych.pzesyłek' które nie byłyby realizowane pzez
operatora pocztowego będzie możliwy w rÓżnych placÓwkach pocztowycń '_'zarówno 

opeiatora
wyznaczonego jak i innego operatora?".

odpowiedŹ:
Nie. odbiÓr przesyłek awizowanych ma być ryożliwy w ptacÓwkach okreśIonych w załączniku doumowy, w ktÓrym zostaną okreŚlone placÓwki nadawczo-oddawcze dla kaŻdej i konÓrek
organizacyjnych Zanlawiającego tuznieszczonych na tereniewojewÓdztwa dolnoŚląskieio.

Pytanie nr l0:
,,Czy 7a6ą9riający jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączaĆ rÓżne druki potviei.dzenia odbioi-ii
do. nadawanych pzesyłek - jedne Wymagane pnez opóratora wyznaczonego, zaŚ drugie *y'aganó
u innego operatora? Vllkonawca nadmienia, iż W t;kiej sytuafui będzie'n"Ępo*"c inny spósob
wy-konania usługi, właŚciwy.d.la danego operatora pocztówógo, przy czym na druku potwierdzenia
odbioru będzie pojawiać się jako nadawca pzesyłki nazwa opóratóra'pocłowego w 1ńieniu i na rzecz
będzie nadawał pzesyłki u operatora pocztowego' Powyższó budzi ryzyko, moźli*oiciwykozystania
takiego dowodu odbioru pzesyłki w postępowaniach prowadzony'cń pzez Zamawia1ąc"gó, ńiódowodu."

odoowiedŹ:
Zamawiający 7'esf świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać rÓżne druki potwierdzenia odbioru do
nadawanych pzesyłek _ jedry wymagane pŻez operatora wyznaczonegol zaś drugie Wymagane u
innego operatora, dla.t9oo nie wyraźa zgody na zamieszczónie na pzesyłkach adnotaóji, ó *toą
mowa w pytaniu nr 7 i pytaniu nr 8. Zamawiający zamierza sfosowaó ieien wzór druku'źwrotnegó
potwierdzenia odbioru zgodny z zasadamiokreślonymiw Kodeksie postępowania administracvjnegć.

Pytanie nr 11:
,,Czy Zamawiający akceetyjg łzyko związane z opÓŹnieniem nadania pzesyłek pzez operatora
pocztowego, dla ktÓrych dzień nadania pzesyłki ma być ostatnim dniem na'zachowanie terminu
okreŚlonego w kpc, kpk, kpa i ordynacji podatkowej?',.

odpowiedŹ:
Nte.

,,\A|konawca wnosi o szczegółowe odniesienie się do powyższych kwestii, gdyŻ ZamÓwienie
WAD.2601.168'2021w obecnej formie uniemożliwia s|oząożenie zótelnei kalkuh;ji i złozenie oferty
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w postępowaniu oraz o pŻesunięcie składania terminu oferty na 23 lipca 2021 rokua także o zwrotnepotwierdzenie otzymania maila."

odpowiedŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na pŻesunięcie terminu składania ofeft do dnia 27 lipca 2021 r.do godziny 1400.

Doinośląs lnspektor

Otzvmuia:
1) oferenci postępowania - wszyscy - strona Zamawiającego w sekcji dotyczącej pzedmiotowego postępowania2') aa (oryginał)

Och
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