
 

 

 
Warszawa, dnia 25 listopada 2022 r. 

 
 

 MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
Znak sprawy: 76/DB/2022 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla 
Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
 
Pytanie 1: 
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w pkt 1, ppkt 1, litera c- Opis przedmiotu zamówienia na: 
„doręczenie przesyłki w deklarowanym terminie określonym w regulaminie Wykonawcy” W chwili obecnej z uwagi 
na pandemię Covid 19 oraz wojnę na Ukrainie, wielu operatorów odnotowuje opóźnienia w opracowywaniu 
przesyłek po swojej stronie, dodatkowo transport ładunków pocztowych z uwagi na ograniczenie siatki połączeń 
lotniczych także jest utrudniony. Obowiązują następujące terminy doręczenia: do krajów europejskich od 3 dni, 
natomiast do pozostałych krajów od 6 dni i są to jedynie terminy deklarowane. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza doręczenie przesyłki w deklarowanym terminie określonym w regulaminie Wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów pkt 1, ppkt 1, 
lit. c Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego . 
 
Pytanie 2: 
Wykonawca informuje, iż podatnicy dostarczający usługi i towary na masową skalę, jak np. Poczta Polska S.A. stosują 
tzw. Rachunki wirtualne (techniczne) wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych usług. Rachunki 
te nie są uwidocznione w Wykazie, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy - Prawo Bankowe, jak 
również nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do Urzędu Skarbowego. Stosowane są one w celu zautomatyzowania 
rozliczeń, których użycie powoduje, że system bankowy sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i 
automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny. Jeżeli rachunek rozliczeniowy kontrahenta znajduje się na 
białej liście, wówczas płatność dokonana na rachunek wirtualny (techniczny), powiązany z tym rachunkiem 
rozliczeniowym, będzie równoznaczna z wykorzystaniem przez płacącego obowiązku zapłaty na rachunek z białej 
listy. Poczta Polska S. A. jest czynnym płatnikiem VAT i ma ujawnione na białej liście Szefa KAS swoje rachunki 
rozliczeniowe. Wobec powyższego rachunek rozliczeniowy, który będzie wskazany w fakturze jest rachunkiem 
„technicznym” powiązanym z rachunkiem głównym Poczty Polskiej S. A. o numerze 16 1320 0019 0099 0415 2000 
0008, który to rachunek jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego oraz został umieszczony w wykazie podatników VAT. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego dotyczące terminu i warunków płatności, wyrażając zgodę 
na dobrowolność dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności zgodnie 
z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w formularzu oferty. 
 
Pytanie 3: 
Pragniemy zwrócić uwagą na fakt, że określenie w Zapytaniu Ofertowym w pkt. IV ppkt. 
3 określenie: „Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w pkt 2, uważa się złożenie w 
tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego.” nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować 
środkami za wykonane usługi - co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia 
Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za 
zwłokę. Termin 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. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest 
dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie 
rozliczenia stron. Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na 
rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej 
formy w obrocie gospodarczym, zastępując zapis w treści Zapytania Ofertowego pkt. IV ppkt. 3 na następujący: „ 
jako dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów 
pkt. IV ppkt. 3 Zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość względem pkt 1, ppkt 1, litera b - Opis przedmiotu zamówienia, aby śledzenia 
statusu przesyłki zagranicznej online odbywało się na stronach operatorów zagranicznych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza możliwość śledzenia statusu przesyłki zagranicznej na stronie operatora zagranicznego. 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów pkt pkt 1, ppkt 1, litera b Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego . 
 
Pytanie 5: 
Mam pytanie odnośnie usług międzynarodowych a mianowicie jak to się przekłada na UE i poza UE ponieważ paczka 
wysłana 1 kg w przewozie lotniczym do przykładowo Luxemburga będzie kosztowała 178,00 zł netto z dopłata 
paliwową, a do USA 268,00. W jaki sposób mogę to rozróżnić w Państwa tabeli, ponieważ nie ma tam podziału na 
Państwa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ze względu na małą liczbę przesyłek w obrocie zagranicznym, Zamawiający nie określił ich przynależności 
do odpowiedniej strefy doręczenia. Zamawiający informuje, że do wypełnienia formularza oferty, Wykonawca może 
przyjąć usługę kurierską na terenie UE, natomiast w przypadku skorzystania z innego rodzaju przesyłek nie ujętych 
w tabeli, rozliczenie nastąpi zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy dołączonym do wzoru umowy.  
 
 

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1 ppkt 1 lit. b – było: 
 b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1 ppkt 1 lit. c – jest: 
 b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia; Zamawiający dopuszcza możliwość śledzenia statusu 
przesyłki zagranicznej na stronie operatora zagranicznego. 
 
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1 ppkt 1 lit. c – było: 
c) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1 ppkt 1 lit. c – jest: 
c) doręczenie przesyłki w deklarowanym terminie określonym w regulaminie Wykonawcy, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza 
 
 



 

 
Zapytanie ofertowe - pkt. IV ppkt. 3.– było:  
3. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w pkt 2, uważa się złożenie w tym terminie 
polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
Zapytanie ofertowe - pkt. IV ppkt. 3.– jest:  
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
 
 
Zapytanie ofertowe - pkt. VII ppkt. 7– było: 
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub jako elektroniczne 
odwzorowanie (skan) dokumentu posiadającego postać papierową i podpisanego własnoręcznie przez osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub uwierzytelnioną za pomocą profilu zaufanego, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: M.Kowalczyk4@stat.gov.pl 
 

do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 14:00, wpisując w tytule: 
„Zapytanie ofertowe nr 76/DB/2022” 

 
Uwaga: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

 Zamawiający informuje, że limit na wielkość przesyłki serwerów w Głównym Urzędzie Statystycznym wynosi 
41 943 040 bajta. 

Zapytanie ofertowe - pkt. VII ppkt. 7– jest: 
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub jako elektroniczne 
odwzorowanie (skan) dokumentu posiadającego postać papierową i podpisanego własnoręcznie przez osobę 
uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub uwierzytelnioną za pomocą profilu zaufanego, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: M.Kowalczyk4@stat.gov.pl 

 
do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00, wpisując w tytule: 

„Zapytanie ofertowe nr 76/DB/2022” 
 

Uwaga: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 

 Zamawiający informuje, że limit na wielkość przesyłki serwerów w Głównym Urzędzie Statystycznym wynosi 
41 943 040 bajta. 

 
Treść modyfikacji oraz Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, tj. Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 
25.11.2022 r., zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:  
https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/ 

 
 

Małgorzata Sołtyszewska 
Dyrektor Departamentu 

Administracyjno – Budżetowego 
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