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WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY „W ZAKRESIE 

ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W 2021 

ROKU (DSO.271.69.2020) 

 

Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących zaproszenia do złożenia oferty wraz z 

udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w Załączniku nr 2 stanowiącym Formularz cenowy określa charakterystykę 
oraz szacowane wolumeny przesyłek. W części „OBRÓT ZAGRANICZNY Przesyłka listowa 
ZWYKŁA EKONOMICNA (nierejestrowane) ZAGRANICA” określa wymóg wycenienia 
przesyłek zagranicznych ekonomicznych. Przepisy Regulaminu świadczenia usług 
pocztowych oraz ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, 
umowy międzynarodowe zawarte w sposób dopuszczony przez prawo międzynarodowe 
dotyczące świadczenia usług pocztowych oraz wiążące regulaminy wykonawcze 
Światowego Związku Pocztowego nie przewidują realizacji usługi listu poleconego 
ekonomicznego zagranicznego, ani listu nierejestrowanego ekonomicznego 
zagranicznego. W obrocie międzynarodowym listy polecone oraz nierejestrowane 
traktowane są wyłącznie jako priorytetowe (najszybszej kategorii).  
 
Czy w związku z wyżej wymienionymi przepisami Wykonawca ma rozumieć, że przesyłki 
listowe nierejestrowane ekonomiczne dotyczą wyłącznie obrotu krajowego, a w obrocie 
zagranicznym Zamawiający wykorzystywać będzie wyłącznie przesyłki priorytetowe? W 
przeciwnym wypadku zapisy zaproszenia mogą uniemożliwić złożenie oferty potencjalnym 
wykonawcom.  
 
Jednocześnie w związku z powyższym wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiednie 
zmodyfikowanie Formularza cenowego. Pozostawienie zapisów w obecnej formie może 
wymagać od wykonawcy wycenienia usługi w koszcie przesyłki listowej priorytetowej 
powodując sztuczne zawyżenie oferty i wpływając na przewidywaną wartość zamówienia. 
 
Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, że w związku z Przepisami Regulaminu świadczenia usług 

pocztowych oraz ratyfikowaniem przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych 

dokonuje zmiany formularza cenowego usuwając w części dotyczącej OBROTU 

ZAGRANICZNEGO Przesyłkę listową ZWYKŁA EKONOMICZNĄ (nierejestrowane) 

ZAGRANICA” a ilość przesyłek przenosząc do części „Przesyłka listowa ZWYKŁA 

PRIORYTETOWA (nierejstrowane) ZAGRANICZNA. 

 

Pytanie nr 2 
Zamawiający w Załączniku nr 1 stanowiącym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w 
pkt 9 ust. 6) wskazał, że w przypadku nadawania przesyłek w trybach specjalnych, będzie 
wykorzystywał własne druki zwrotnego potwierdzenia odbioru. Jednocześnie Zamawiający 
nie załączył wzorów potwierdzenia odbioru jaki zamierza stosować wobec przesyłek 
nadawanych w trybach specjalnych. Stosowanie przez nadawców w obrocie pocztowym 
różnorodnych formularzy potwierdzenia odbioru wpływa na obniżenie jakości świadczonych 
usług pocztowych, a także na koszty związane z procesem ich opracowywania, dlatego też 
druki potwierdzenia odbioru funkcjonujące w obrocie pocztowym muszą spełniać zarówno 

mailto:biuro@ncn.gov.pl


 

 

 
 

UL.TWARDOWSKIEGO 16, 30-312 KRAKÓW, TEL. +48 123419001, E-MAIL: biuro@ncn.gov.pl 
REGON: 121361537, NIP: 6762429638 

określone wymagania techniczne, jak również zapisy na formularzu merytoryczne wynikać z 
obowiązujących przepisów prawa.  
Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług powszechnych Poczta Polska 
dopuszcza do stosowania przez klientów formularze własnego nakładu, bez konieczności ich 
zatwierdzania, jeżeli ich wzory są umieszczone na stronie www.poczta-polska.pl. Regulamin 
jest dokumentem na podstawie którego są świadczone usługi dla klientów. 
Ponieważ kpa oraz Ordynacja podatkowa nie mają aktów wykonawczych, a więc nie ma 
w obowiązujących aktach prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu 
administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym, Poczta Polska przygotowała wzory takich 
potwierdzeń odbioru, umieszczając na nich zapisy wynikające z kpa i Ordynacji podatkowej i 
zamieściła je na stronie www. Powołując się na ww. zapis Regulaminu – jeżeli klient 
zastosuje do nadawanych przesyłek potwierdzenie odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów 
(w tym również zgodnie z wymogami technicznymi), jego zastosowanie nie wymaga 
zatwierdzenie przez Pocztę Polską przed jego wprowadzeniem do obrotu pocztowego.  
Załączamy wzory obowiązujących druków potwierdzenia odbioru w poszczególnych 
rodzajach postępowania. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na używanie wzorów druków zwrotnego potwierdzenia 
odbioru adekwatnych do wybranego rodzaju postępowania zaproponowanych przez 
wykonawcę? 
Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody Wykonawca prosi o przedstawienie wzorów druków, 
które Zamawiający planuje wykorzystywać. 
 
Odpowiedź nr 2 

 
Zamawiający zgodnie z zapisem w pkt 9 ust 6) Załącznika nr 1- Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, wyraża zgodę na używanie wzorów druków zwrotnego 
potwierdzenia odbioru adekwatnych do rodzaju postępowania.  
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na używanie wzorów druków zaproponowanych 
przez wykonawcę. 
 
Pytanie nr 3 
Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty nie wskazuje zapisu dot. sytuacji 
dopuszczających zmianę warunków cenowych i zapisów umowy.  
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, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym 
okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, 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. 
Ponadto zauważyć należy, iż Wykonawca zawierając umowę musi uwzględnić obowiązującą 
aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając fakturę VAT za wykonane 
zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie 
wystawienia faktury, a nie w dacie podpisywania umowy czy też składania oferty 
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przetargowej. W efekcie w przypadku ustawowej zmiany przepisów w zakresie podatków, w 
tym w szczególności skutkującej objęciem podatkiem VAT usług dotychczas 
nieopodatkowanych lub zmiany stawek podatku VAT, wykonawca zamówienia publicznego 
będzie musiał zmniejszyć kwotę należnego wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z art. 
144 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie jest możliwa zmiana ceny realizacji 
zamówienia podana w ofercie, na podstawie której został wybrany dany wykonawca, a 
nieprzewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku Wykonawcy jako operatora 
wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, w 
przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT doszłoby do sytuacji świadczenia tych 
usług w wysokości niższej aniżeli obowiązujące opłaty. 
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowyw 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 
zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 
 
Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę w opisie przedmiotu zamówienia poprzez 
wprowadzenie zapisu: 
"Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w przypadku : 
zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez 
Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do oferty) w sytuacji 
spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; 
jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych 
poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze 
strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty 
za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.” 
 
Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, że w związku z wyłączeniem umowy spod ustawy Pzp, w każdej 

nieprzewidzianej sytuacji (zmiana stawek ustawowych, zmiana VAT) istnieje możliwość 

aneksowania umowy. 

Dokładne kwestie zapisów umowy będą wspólnie ustalane z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę. 

 
 
Pytanie nr 4 
Zamawiający w Załączniku nr 2 stanowiącym Formularz cenowy w części pozycji wskazuje 
ilość 0 sztuk. W związku z tym, jeżeli Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek w 
tych kategoriach, prosimy o ich wykreślenie lub wskazanie konkretnych ilości nadań. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że Zamawiający będzie miał możliwość nadania przesyłek z 
poza Formularza cenowego na podstawie zapisu wskazanego w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia w pkt. 4 mówiącego o możliwości nadawania przesyłek nie 
wyszczególnionych w Formularzu cenowym. 
 
Odpowiedź nr 4 

 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę Formularza cenowego w tej kwestii, 
jednocześnie informując, że w przypadku jeśli ilość sztuk podana w formularzu stanowi 
wartość „0” (zero), wówczas nie przewiduje nadawania tychże przesyłek. Wykonawca może 
wówczas nie podać ceny takiej przesyłki. 
Zamawiający jednocześnie zastrzega, że zgodnie z zapisem wskazanym w pkt. 4 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia będzie mógł zlecać nadanie przesyłek 
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pocztowych również w kategoriach, które nie są wyszczególnione w formularzu cenowym, a 
są świadczone przez Wykonawcę zgodnie z regulaminem świadczenia usług pocztowych, w 
oparciu o przepisy ustawy Prawo pocztowe oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. W 
takiej sytuacji podstawą rozliczenia będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie odbioru i 
nadania przez Wykonawcę przesyłek w cenniku usług powszechnych. 
 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający w Formularzu cenowym przewiduje nadanie paczek pocztowych krajowych. 
Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata paczki pocztowej krajowej i 
konieczności jej zwrotu do nadawcy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie Formularza 
cenowego o pozycje dotyczące kosztu zwrotów konkretnych paczek pocztowych krajowych? 
 
Odpowiedź nr 5 

 
Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby rozszerzenia formularza cenowego, bowiem w 
przypadku odmowy przyjęcia przez adresata paczki pocztowej krajowej i koniecznością jej 
zwrotu do nadawcy Wykonawca ma możliwość rozliczenia tej usługi wg cennika usług 
powszechnych. 
 
Pytanie nr 6 
Zamawiający w Formularzu cenowym w części „OBRÓT ZAGRANICZNY” wskazuje pozycję 
„usługa zwrot w obrocie zagranicznym”. Czy Zamawiający może doprecyzować, czy zwrot 
dotyczy przesyłek listowych w obrocie zagranicznym i czy ewentualnie może wskazać 
konkretne parametry przesyłki zwracanej? 
 

Odpowiedź nr 6 

 
Zamawiający informuje, że doprecyzował zapis dotyczący zwrotu w obrocie zagranicznym na 

zapis: „usługa zwrot w obrocie zagranicznym dotyczy Przesyłki listowa POLECONA 

PRIORYTETOWA ZAGRANICZNA (rejestrowana) waga do 50 g” 
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