
 

 

BDG-WAD.271.1.2022 Bydgoszcz, dnia 29.03.2022 
 
 

Do Wykonawców 
 

  
Sprawa Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 
 

Informuję, że w trakcie trwania postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zamówienie „Świadczenie 
usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy”, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, które 
przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami. 
 
 
PYTANIE 1 
Zamawiający w załączniku nr 2 do ogłoszenia Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4 ppkt 2 wskazuje przesyłki w 
Formacie S w rozmiarze, który u Wykonawcy byłby właściwy dla Formatu M. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
maksymalnych wymiarów przesyłek Formatu S na stosowany u Wykonawcy: Format S: 160mm x 230mm x 20mm 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załączniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, 
pkt. 4 ppkt 2 otrzyma brzmienie: 

2) Wymiary przesyłek wynoszą: 
a) przesyłek listowych: 

Format S - maksymalny wymiar koperty (160x230x20mm ) - do 500g 
Format M - maksymalny wymiar koperty C4 (229x324x20mm) - do 1000g 
Format L - ponad wymiar koperty C4 (sum a wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie 
może być większa niż 600m m ) - do 2000g 

b) przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą: maksimum: suma długości plus podwójna 
średnica - 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm minimum : suma 
długości plus podwójna średnica - 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy 
niż 100 mm 

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm 
 
PYTANIE 2 
Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia pkt 10 załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu przedmiotu zamówienia na: „10 
Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania zestawienia przesyłek dla celów ewidencyjnych i rozliczeniowych 
według wzoru uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym”. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wskazuje, że treść pytania Wykonawcy dotyczy pkt 11 załącznika nr 2 do SWZ i udziela odpowiedzi. 
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załączniku nr 2 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt 11 otrzyma 
brzmienie: 
„Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania zestawienia przesyłek dla celów ewidencyjnych i rozliczeniowych 
według wzoru uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym”. 
 
PYTANIE 3 
Wykonawca proponuje doprecyzować treść pkt 19 załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu przedmiotu zamówienia w 
brzmieniu poniższym - „19. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich 
przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia 
je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, 
nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń". 
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ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 19 
otrzyma brzmienie: 
„Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez 
Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśni je z 
Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, 
nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń". 

 
PYTANIE 4 
Wykonawca proponuje doprecyzować treść pkt 25 ppkt 4 załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez dodanie na końcu zdania wyrażenia: „w tym koniecznych regulaminów świadczenia usług 
Wykonawcy.” 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  
pkt 25 ppkt 4 otrzyma brzmienie: 
„Innych aktów prawa związanych z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia, wydanych na podstawie 
Ustaw i aktów wykonawczych, w tym regulaminów świadczenia usług Wykonawcy.". 

 
PYTANIE 5 
Wykonawca wnosi o zmianę miejsca ustawienia licznika maszyny frankującej określonego  w § 4 ust. 5 załącznika nr 
9 wzoru umowy jako „u Zamawiającego” na siedzibę właściwej placówki obsługującej Zamawiającego. Zamawiający 
nie może bowiem wymagać nakładów Wykonawcy na obsługę maszyny frankującej stanowiącej jego własność, 
poprzez obciążenie Wykonawcy dodatkowymi kosztami.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 
 
PYTANIE 6 
Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania w § 6 załącznika nr 9 wzoru umowy lub wnosi o szczegółowe 
wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli, jakie rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy umową a Regulaminami 
mają  wykluczyć działanie Regulaminów Wykonawcy. Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany 
świadczyć usługi na warunkach określonych także w obowiązujących u niego Regulaminach a pozostawienie 
obecnego zapisu w § 6 wzoru mowy, bez wskazania enumeratywnie przypadków, które wykluczają stosowanie 
Regulaminu uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 
Zamawiający wskazuje, że treść pytania Wykonawcy dotyczy §7 załącznika nr 9 wzoru umowy i udziela odpowiedzi. 
Zamawiający dokona zmiany zapisów w załącznika nr 9 - Wzór umowy, § 6 otrzymuje brzmienie: 
W zakresie nieuregulowanym w Umowie i załącznikach ma zastosowanie Regulaminy obowiązujący u Wykonawcy. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy Regulaminami obowiązującym u Wykonawcy, 
stanowiącymi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy, a niniejszą Umową bezwzględne pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej Umowy, które wyłączają postanowienia Regulaminów usług pocztowych Wykonawcy w tym 
zakresie. 

 
PYTANIE 7 
W  § 6  wykonawca wnosi o wykreślenie ust. 2 lub wyraźne wskazanie w tym przepisie  jakie przypadki niewykonania 
obowiązków, o których mowa w Załączniku nr 2, mają uzasadniać powierzenie wykonania usług przez osobę trzecią. 
Wykonawca zwraca uwagę, że Załącznik nr 2  nakłada na Wykonawcę szereg obowiązków, które w żaden sposób  nie 
mogą uzasadniać takiego działania Zamawiającego, w szczególności wszystkie te obowiązki, które obciążają 
Wykonawcę po przyjęciu przesyłek od Zamawiającego do nadania i stąd konieczne jest szczegółowe określenie  
przypadków kiedy faktycznie będzie możliwe zastosowanie tego postanowienia.  
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ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 
 
PYTANIE 8 
Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy ale wyłącznie na rzecz Zamawiającego, co oznacza iż w 
umowie nierówno są ułożone prawa i obowiązki stron. W związku z tym Wykonawca wnosi o przewidzenie również  
możliwości wypowiedzenia umowy dla Wykonawcy.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

 
PYTANIE 9 
W § 9 wzoru umowy (zał. nr 9 do SWZ) Zamawiający nie przewiduje podwyższenia cen zaoferowanych przez 
Wykonawcę. Wykonawca jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, w 
tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. 
Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za 
świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy 
zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w świetle istotnych postanowień zawartych w 
treści Umowy, Wykonawca realizując zamówienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do 
świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa 
pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze 
względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na 
narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. W związku z 
tym Wykonawca wnosi o modyfikację § 9 wzoru umowy i dopuszczenie przez Zamawiającego zmiany opłat 
pocztowych w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób przewidziany przez Prawo pocztowe. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ. 

 
PYTANIE 10 
Zamawiający w pkt. 15 w załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisie przedmiotu zamówienia informuje, że zamierza 
nadawać również przesyłki listowe posiadające w nazwie adresata tylko oznaczenie „Szanowni Państwo” bez imion i 
nazwisk adresatów. Wykonawca informuje, że Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w sposób jednoznaczny wskazuje (§ 17 
ust. 1), że do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka pocztowa oznaczona przez naniesienie w 
sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę 
oraz ich adresy wraz z właściwymi kodami pocztowymi. Wobec powyższego Wykonawca proponuje nadawanie przez 
Zamawiającego tak oznaczonych przesyłek jak wskazuje  w pkt. 15 w załącznika nr 2 w ramach usługi 
niepowszechnej przesyłka marketingowa. Usługa przesyłka marketingowa świadczona jest na podstawie 
obowiązującego u wykonawcy regulaminu, który w przypadku wyrażenia zgody Zamawiającego na nadawanie tych 
przesyłek jako marketingowych, powinien również być umożliwić wprowadzenie regulaminu do postanowień 
umowy. W przeciwnym razie Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie tego zapisu w ten sposób, żeby wszystkie 
przesyłki były opisane tak jak wymaga tego ww Rozporządzenie. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie zastrzegł, że usługa musi być świadczona w ramach usługi powszechnej, dlatego dopuścił aby 
regulamin usługi został dołączony do umowy jako załącznik nr 5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie  
i załącznikach mają zastosowanie Regulaminy obowiązujący u Wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności 
lub sprzeczności pomiędzy Regulaminami obowiązującym u Wykonawcy, stanowiącym i Załącznik nr 5 do niniejszej 
Umowy, a niniejszą Umową bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy, które wyłączają 
postanowienia Regulaminów usług pocztowych Wykonawcy w tym zakresie. 
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PYTANIE 11 
Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie możliwości dołączenia do umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą  
załącznika  (wzór Wykonawcy w załączeniu) dot. klauzuli antykorupcyjnej.  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia do umowy załącznika dot. klauzuli antykorupcyjnej. 

 
PYTANIE 12 
W przypadku dokonywania modyfikacji, Wykonawca wnosi o uwzględnienie ich odpowiednio we wszystkich 
dokumentach tego postępowania.  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dokona modyfikacji odpowiednio we wszystkich dokumentach. 

PYTANIE 13 
Zamawiający w załączniku nr 2 do ogłoszenia Opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4 ppkt 2 wskazuje przesyłki w 
Formacie S w rozmiarze, który u Wykonawcy byłby właściwy dla Formatu M. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę 
maksymalnych wymiarów przesyłek Formatu S na stosowany u Wykonawcy: Format S: 160mm x 230mm x 20mm? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 1. 
 
PYTANIE 14 
Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia pkt 11 załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu przedmiotu zamówienia na: „11 
Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania zestawienia przesyłek dla celów ewidencyjnych i rozliczeniowych 
według wzoru uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym”. 

 
ODPOWIEDŹ 
Odpowiedź w pytaniu nr 2. 

 
PYTANIE 15 
Wykonawca proponuje doprecyzować treść pkt 19 załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu przedmiotu zamówienia w 
brzmieniu poniższym - „19. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich 
przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca 
wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich 
nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń". 

 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 3. 

 
PYTANIE 16 
Wykonawca proponuje doprecyzować treść pkt 25 ppkt 4 załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez dodanie na końcu zdania wyrażenia: „w tym koniecznych regulaminów świadczenia usług 
Wykonawcy.” 

 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 4. 

 
PYTANIE 17 
Wykonawca wnosi o zmianę miejsca ustawienia licznika maszyny frankującej określonego  w § 4 ust. 5 załącznika nr 
9 wzoru umowy jako „u Zamawiającego” na siedzibę właściwej placówki obsługującej Zamawiającego. Zamawiający 
nie może bowiem wymagać nakładów Wykonawcy na obsługę maszyny frankującej stanowiącej jego własność, 
poprzez obciążenie Wykonawcy dodatkowymi kosztami.  
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ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 5. 
 
PYTANIE 18 
Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania w § 6 załącznika nr 9 wzoru umowy lub wnosi o szczegółowe 
wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli, jakie rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy umową a Regulaminami 
mają  wykluczyć działanie Regulaminów Wykonawcy. Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany 
świadczyć usługi na warunkach określonych także w obowiązujących u niego Regulaminach a pozostawienie 
obecnego zapisu w § 6 wzoru mowy, bez wskazania enumeratywnie przypadków, które wykluczają stosowanie 
Regulaminu uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 6. 

 
PYTANIE 19 
W  § 7 wykonawca wnosi o wykreślenie ust. 2 lub wyraźne wskazanie w tym przepisie  jakie przypadki niewykonania 
obowiązków, o których mowa w Załączniku nr 2, mają uzasadniać powierzenie wykonania usług przez osobę trzecią. 
Wykonawca zwraca uwagę, że Załącznik nr 2  nakłada na Wykonawcę szereg obowiązków, które w żaden sposób  nie 
mogą uzasadniać takiego działania Zamawiającego, w szczególności wszystkie te obowiązki, które obciążają 
Wykonawcę po przyjęciu przesyłek od Zamawiającego do nadania i stąd konieczne jest szczegółowe określenie  
przypadków kiedy faktycznie będzie możliwe zastosowanie tego postanowienia.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 7. 

 
PYTANIE 20 
Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy ale wyłącznie na rzecz Zamawiającego, co oznacza iż w 
umowie nierówno są ułożone prawa i obowiązki stron. W związku z tym Wykonawca wnosi o przewidzenie również  
możliwości wypowiedzenia umowy dla Wykonawcy.  

 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 8. 

 
PYTANIE 21 
W § 9 wzoru umowy (zał. nr 9 do SWZ) Zamawiający nie przewiduje podwyższenia cen zaoferowanych przez 
Wykonawcę. Wykonawca jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, w 
tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. 
Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za 
świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy 
zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w świetle istotnych postanowień zawartych w 
treści Umowy, Wykonawca realizując zamówienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do 
świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa 
pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze 
względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak  również ze względu na 
narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. W związku z 
tym Wykonawca wnosi o modyfikację § 9 wzoru umowy i dopuszczenie przez Zamawiającego zmiany opłat 
pocztowych w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób przewidziany przez Prawo pocztowe. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 9. 

 
PYTANIE 22 
Zamawiający w pkt. 15 w załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisie przedmiotu zamówienia informuje, że zamierza 
nadawać również przesyłki listowe posiadające w nazwie adresata tylko oznaczenie „Szanowni Państwo” bez imion i 
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nazwisk adresatów. Wykonawca informuje, że Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie 
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w sposób jednoznaczny wskazuje (§ 17 
ust. 1), że do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest przesyłka pocztowa oznaczona przez naniesienie w 
sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę 
oraz ich adresy wraz z właściwymi kodami pocztowymi. Wobec powyższego Wykonawca proponuje nadawanie przez 
Zamawiającego tak oznaczonych przesyłek jak wskazuje  w pkt. 15 w załącznika nr 2 w ramach usługi 
niepowszechnej przesyłka marketingowa. Usługa przesyłka marketingowa świadczona jest na podstawie 
obowiązującego u wykonawcy regulaminu, który w przypadku wyrażenia zgody Zamawiającego na nadawanie tych 
przesyłek jako marketingowych, powinien również być umożliwić wprowadzenie regulaminu do postanowień 
umowy. W przeciwnym razie Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie tego zapisu w ten sposób, żeby wszystkie 
przesyłki były opisane tak jak wymaga tego ww Rozporządzenie.  

 
ODPOWIEDŹ: 
 
Odpowiedź w pytaniu nr 10. 
 
PYTANIE 23 
Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie możliwości dołączenia do umowy zawieranej z wybranym Wykonawcą  
załącznika  (wzór Wykonawcy w załączeniu) dot. klauzuli antykorupcyjnej.  

 
ODPOWIEDŹ: 
 
Odpowiedź w pytaniu nr 11. 

 
PYTANIE 24 
W przypadku dokonywania modyfikacji, Wykonawca wnosi o uwzględnienie ich odpowiednio we wszystkich 
dokumentach tego postępowania.  

 
ODPOWIEDŹ: 
Odpowiedź w pytaniu nr 12. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Z poważaniem 
 

Dyrektor 
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 

 
 
 

dr Wiesława Gierańczyk 
/podpisano elektronicznie/ 
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