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Nr sprawy AZP-240/US-p30/007/2018- 36       Lublin, 14.02.2018 r. 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści RIWZ  
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  

750 000 EURO prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pn.: 
 

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II  
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania 
źródła pytania wraz z wyjaśnieniem treści Regulaminu Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „RIWZ”: 
 
 
Pytanie 1 

W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 2 ppkt 1) Zamawiający określa „w przypadku przesyłek: krajowych,  

w kopercie firmowej oraz przesyłek: za pobraniem krajowych, za pobraniem w kopercie firmowej – nadane do godziny 15:00 - 

doręczenie do 48 godzin po dniu nadania do podmiotów innych niż osoby fizyczne, do godziny 20:00 do osób fizycznych” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu 

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu pkt 2 ppkt 1) „w przypadku przesyłek: krajowych, w kopercie firmowej oraz przesyłek: za pobraniem 

krajowych, za pobraniem w kopercie firmowej – nadane do godziny 15:00 - doręczenie do 2 dni roboczych  po dniu nadania do 

podmiotów innych niż osoby fizyczne w godzinach funkcjonowania podmiotu, do godziny 20:00 do osób fizycznych” 

 
Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 2 ppkt 1)   bez zmian. 
 
 
 
Pytanie 2  

W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 3 Zamawiający określa „Odbiór przesyłek oraz dostarczanie ewentualnych zwrotów przez 

kuriera będzie następowało w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od następujących agend uniwersyteckich, we wskazanych 

godzinach Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mieszczącego się w Lublinie przy ul. Konstantynów 

1H, w godzinach 13.30-15.30;” 

Należy podkreślić, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, a 

konsekwencją umowy zawartej z nadawcą, natomiast Zamawiający występując w roli adresata nie jest stroną umowy o nadawanie. 

Żądanie Zamawiającego doręczania przesyłek w określonych godzinach narusza przepisy Prawa pocztowego, które obligują do 

świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity  

w porównywalnych warunkach. Każde ponadstandardowe wymaganie dot. godzin doręczenia korespondencji do Zamawiającego 

powoduje konieczność dostosowania całej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-organizacyjne, co 

niejednokrotnie może być niemożliwe. Każda przesyłka wysyłana z dowolnego miejsca w kraju co do zasady najpierw trafia do 

najbliższego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego, skąd transportowana jest w odpowiednim kierunku razem z innymi przesyłkami 

tam kierowanymi. Następnie jest rozdzielana na poszczególne placówki i przekazywana doręczycielom, którzy doręczają przesyłki 

na danym terenie w określonej kolejności. Zmiana godzin doręczenia zaburzałaby pracę sieci logistycznej na całym terenie. Wobec 
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powyższego określanie konkretnych godzin doręczania przesyłek nadchodzących do Zamawiającego oraz sankcje za ich 

niedotrzymanie stanowią naruszenie przepisów Pzp. 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu 

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu pkt 3 „Dostarczenie ewentualnych zwrotów odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do 

piątku. Odbiór przesyłek przez kuriera będzie następował w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od następujących agend 

uniwersyteckich, we wskazanych godzinach: 

Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mieszczącego się w Lublinie przy  

ul. Konstantynów 1H, w godzinach 13.30-15.30;” 

 
 
Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 3 bez zmian. 
 
 

Pytanie 3 

W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 9 Zamawiający określa „W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki Wykonawca 

zobowiązany jest do dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki. W przypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego. Koszt zwrotu w ramach ceny 

jednostkowej ponosi Zamawiający. ” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu  

Załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 9 „W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki w obrocie krajowym Wykonawca 

zobowiązany jest do dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki. W przypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego. Koszt zwrotu w ramach ceny 

jednostkowej ponosi Zamawiający” 

 
 
Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 9 bez zmian. 
 
 
 

Pytanie 4 

W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 14 Zamawiający określa „Przesyłki krajowe będą ubezpieczone na wypadek zniszczenia, 

ubytku lub utraty w transporcie na sumę ubezpieczenia 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) – towary, 200 zł (słownie: 

dwieście 00/100 złotych) – dokumenty za każdą przesyłkę. Koszt tego ubezpieczenia pokrywa Wykonawca” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu  

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu pkt 14 „Przesyłki krajowe będą ubezpieczone na wypadek zniszczenia, ubytku lub utraty w 

transporcie na sumę ubezpieczenia 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) Koszt tego ubezpieczenia pokrywa Wykonawca” 

 

Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy w następujący sposób: 
 
Załącznik nr 1.1 do Regulaminu pkt 14 „Przesyłki krajowe będą ubezpieczone na wypadek zniszczenia, ubytku lub utraty w 
transporcie na sumę ubezpieczenia 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) Koszt tego ubezpieczenia pokrywa Wykonawca” 
 
 

Pytanie 5 
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W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 17 Zamawiający określa „Należna kwota pobrana od adresata przesyłki winna być 

przekazana na rachunek bankowy lub pod wskazany adres nie później niż po 7 dniach roboczych od daty doręczenia przesyłki. Na 

wskazany adres internetowy winna być przesyłana informacja dotycząca przekazania pojedynczej wpłaty lub przelewu zbiorczego. 

Informacja winna zawierać : imię i nazwisko adresata, adres dostawy, kwotę pobrania” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu  

Załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 17 „Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należnej kwoty pobranej od adresata 

przesyłki na rachunek bankowy lub pod wskazany adres w terminie i na zasadach zgodnych  

z regulaminem świadczenia usługi” 

 

Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy w następujący sposób: 
 

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu pkt 17 „Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należnej kwoty pobranej od adresata 
przesyłki na rachunek bankowy lub pod wskazany adres w terminie i na zasadach zgodnych  
z regulaminem świadczenia usługi” 
 

 

Pytanie 6 

W załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 19 Zamawiający określa „Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

Do dnia 7-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi faktury wraz ze specyfikacją ilościowo-

wartościową poszczególnych przesyłek kurierskich do każdej faktury. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia 

faktury. Dopuszczalne jest też okres rozliczeniowy dwutygodniowy (od 1 do 14 dnia miesiąca i od 15 do ostatniego dnia miesiąca). 

Przy czym w tym wypadku faktura musi być dostarczona najpóźniej 7 dni od daty wystawienia, a okres płatności powinien wynosić 

21 dni”  

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu 

informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak 

również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin 

płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie 

rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach. 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu  

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu pkt 19 Zamawiający określa „Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy 

.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury do 7-go dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. 

Zamawiający zastrzega, iż płatność będzie się odbywała w terminie 21 dni od wystawienia faktury, pod warunkiem, że doręczenie 

przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego, nastąpi  

w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 14 dni kalendarzowych 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą” 

 

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy załącznika nr 1.1 do Regulaminu pkt 19 bez zmian. 
 

Pytanie 7 
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W Załączniku nr 1.1 do Regulaminu pkt 27 Zamawiający określa „Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający zgłasza do 

Wykonawcy w formie pisemnej (listowej lub internetowej), natychmiast po stwierdzeniu niedotrzymania warunków umowy. 

Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od daty otrzymania reklamacji” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisów  

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu pkt 27 „Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający zgłasza do Wykonawcy w formie 

pisemnej (listowej lub internetowej), natychmiast po stwierdzeniu niedotrzymania warunków umowy. Termin udzielenia 

odpowiedzi na reklamację nie powinien przekroczyć 30 dni od daty otrzymania reklamacji” 

 

Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy załącznika 1.1 do regulaminu w pkt 27 bez zmian. 
 
 

Pytanie 8 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 1 pkt 7  Zamawiający określa „Aktualny cennik usług Operatora stanowi załącznik 

nr 2 do Umowy” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu  

Załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 1 pkt 7  „Aktualny cennik usług Operatora stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W 

przypadku zmiany obowiązującego cennika Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie dostarczyć aktualny cennik 

Zamawiającemu ” 

 

Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 

Pytanie 9 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 5 pkt 2 Zamawiający określa „Wykonawca zapewnia możliwość rozstrzygnięcia 

reklamacji przesyłki lub faktury w terminie 30 dni - dla przesyłek  w obrocie krajowym, 3 miesięcy dla przesyłek w obrocie 

zagranicznym, od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Zgłoszenie reklamacji przesyłki powinno nastąpić nie później 

niż w terminie 21 dni od daty planowanego doręczenia przesyłki. Zgłoszenie reklamacji faktury powinno nastąpić nie później niż w 

terminie 4 tygodni od daty wystawienia faktury” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu  

Załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 5 pkt 2 „Wykonawca zapewnia możliwość rozstrzygnięcia reklamacji przesyłki lub 

faktury w terminie 30 dni - dla przesyłek  w obrocie krajowym, 3 miesięcy dla przesyłek 

w obrocie zagranicznym, od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji. Zgłoszenie reklamacji przesyłki powinno zastąpić w  

terminie zgodnym z Regulaminem świadczenia usługi. Zgłoszenie reklamacji faktury powinno nastąpić nie później niż w terminie 

4 tygodni od daty wystawienia faktury, zgłoszenie reklamacji faktury nie wpływa na termin płatności” 

 

Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy w załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 5 pkt 2 bez zmian. 
 

 

 

Pytanie 10 
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W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 6 pkt 2 Zamawiający określa „Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

będą dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości nadanych przesyłek oraz zwrotów, według cen jednostkowych brutto zgodnie 

z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej Umowy” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu  

Załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 6 pkt 2 „Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na 

podstawie rzeczywistych ilości nadanych przesyłek oraz zwrotów, według cen jednostkowych brutto zgodnie z załącznikiem nr 1.1 

do niniejszej Umowy. W przypadku nadania przesyłek nieujętych w załączniku nr 1.1. do Umowy podstawą do rozliczeń będzie 

aktualny na dzień realizacji usługi cennik Wykonawcy” 

 

Odpowiedź 10: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy w następujący sposób: 
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości nadanych przesyłek oraz 
zwrotów, według cen jednostkowych brutto zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej Umowy. W przypadku nadania przesyłek 
nieujętych w załączniku nr 1.1. do Umowy podstawą do rozliczeń będzie aktualny na dzień realizacji usługi cennik Wykonawcy 
 

 

Pytanie 11 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 6 pkt 10 Zamawiający określa „Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 

………….. dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną usługę. Termin uważa się za zachowany, jeżeli 

obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu” 

Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106e wymienia 

niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie 

z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę korygującą – zgodnie z art. 106k.Faktura korygująca/nota księgowa nie 

dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. 

Punktem odniesienia do faktury korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. Faktura korygująca/nota księgowa 

powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. Powyższe 

potwierdza stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji. W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że 

brak jest podstaw do wprowadzenia pojęcia prawidłowości faktury, a ewentualny błąd bądź brak w jej treści nie może mieć wpływu 

na umowny termin płatności. 

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty 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 zapłaty 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 rozliczania stron. 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu 

Załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 6 pkt 10 Zamawiający określa „Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 

………….. dni od dnia otrzymania faktury za zrealizowaną usługę. Termin uważa się za zachowany, jeżeli uznanie na rachunku 

Wykonawcy nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu” 
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Odpowiedź 11: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy w następujący sposób: 
Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 6 pkt 10 Zamawiający określa „Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu ………….. 
dni od dnia otrzymania faktury za zrealizowaną usługę. Termin uważa się za zachowany, jeżeli uznanie na rachunku Wykonawcy 
nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu” 
 
 

 

Pytanie 12 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 8 pkt 1 ppk 1) Zamawiający określa „w razie niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zapisów umowy” 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO wskazuje się,  

że ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać za naruszenie zasad 

zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą  

do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp  

z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma 

bowiem charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z 

ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 Kodeksu cywilnego. Dla 

ustalenia granic swobody umów z punktu widzenia zasad współżycia społecznego istotne znaczenie mają te zasady, które służą 

ochronie wolności. Szczególnie ważną sferą zastosowania zasad współżycia społecznego, jako granicy swobody umów, jest 

problematyka tzw. słuszności (sprawiedliwości) kontraktowej, rozumianej jako równomierny rozkład uprawnień  

i obowiązków w stosunku prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem  

i realizacją tego stosunku. Badaniu z punktu widzenia słuszności kontraktowej podlega przede wszystkim stosunek wartości 

świadczeń w umowach wzajemnych. O naruszeniu reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas, gdy dysproporcja tych 

wartości jest rażąca. W grę wchodzi jednakże badanie rozkładu innych niż długi  

i wierzytelności obowiązków i uprawnień stron, ustalanie, czy równomiernie są one obciążone obowiązkami  

i wyposażone w uprawnienia różnych postaci. Wysokość kar umownych przewidzianych przez Zamawiającego pozostaje też w 

sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odnoszącymi się do świadczenia usług pocztowych co wynika z 

regulacji zawartej w art. 87 Prawa pocztowego. 

Art. 87 ust. 1 Prawa pocztowego wskazuje bowiem, iż do odpowiedzialności operatorów pocztowych  

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli 

przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  

Natomiast stosownie do art. 87 ust. 5 Prawa pocztowego, operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie  

lub nienależyte jej wykonanie: 1)  jest następstwem czynu niedozwolonego; 2) nastąpiło z winy umyślnej operatora; 

3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora. W świetle rzeczonego przepisu, odejście od zasad odpowiedzialności 

określonych w Prawie pocztowym, jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach kwalifikowanych, związanych ze znacznie wyższym 

stopniem nieprawidłowości po stronie operatora pocztowego, niż przewidują to postanowienia umowy. Tylko wówczas 

dopuszczalne jest przejście na ogólne zasady odpowiedzialności i – przykładowo – określenie odrębnych kar umownych w umowie 

o świadczenie usług pocztowych. Innymi słowy, co literalnie już wynika z cytowanego przepisu, odpowiedzialność operatora 
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pocztowego co do zasady ograniczona jest do okoliczności i wysokości określonej w dalszych przepisach tej ustawy (tj. w art. 88 i 

89 Prawa Pocztowego). Jedyny wyjątek, determinujący konieczność ponoszenia odpowiedzialności w wysokości przewyższającej 

limity określone w art. 88 i 89 Prawa Pocztowego, związany jest ze ziszczeniem się jednej z okoliczności wymienionych w art. 87 

ust. 5 Prawa pocztowego. Tylko wtedy odpowiedzialność operatora pocztowego może przewyższać zakres i wysokość 

odpowiedzialności wynikającej z samej tej ustawy. Przewidziane kary są zbyt wygórowane. Zgodnie z wyrokiem KIO 2631/12; KIO 

2655/12  umowa winna zmierzać do zabezpieczenia interesów obu stron, a kara umowa nie może prowadzić do nieuzasadnionego 

wzbogacenia po stronie Zamawiającego, ponieważ jej celem jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego 

wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków umownych. Reasumując proponowane przez Zamawiającego kary stanowią 

przekroczenie przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu w Załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy w § 8 pkt 1 ppkt 1 

 

Odpowiedź 12: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis w Załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy w § 8 pkt 1 ppkt 1 w 
następujący sposób: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w następujących okolicznościach: 

1) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiającemu 
przysługuje prawo naliczenia kary w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia zapisów umowy, kumulatywnie nie więcej niż do wysokości 30 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto. 

 
 

 

Pytanie 13 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 8 pkt 2 Zamawiający określa  „W przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże umowę 

z powodu okoliczności leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 

% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu  

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 8 pkt 2 „W przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże umowę z powodu okoliczności 

leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” 

 

Odpowiedź 13: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Załącznika nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 8 pkt 2  w następujący 
sposób: 
 

W przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże umowę z powodu okoliczności leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
Pytanie 14 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 8 pkt 3 Zamawiający określa „W razie odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy” 

Zapis w brzmieniu „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” jest nieprecyzyjny i w swojej definicji nie określa katalogu zdarzeń 

wpływających na odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu 
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Odpowiedź 14: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 8 pkt 3 w 
następujący sposób: 
 

W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę 
umowną w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
 

 

Pytanie 15 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 8 pkt 4 Zamawiający określa „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar 

umownych z należnego wynagrodzenia” 

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 Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu 

Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 

Pytanie 16 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 9 pkt 2 Zamawiający określa „ppkt 1)pomimo uprzedniego 5-krotnego złożenia 

pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie  

z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, 

ppkt  2)Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania naruszeń 

i upływu wyznaczonego terminu, ppkt 8)Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje 

właściwej jakości wykonywanych usług. 

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu  

Odpowiedź 16: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian. 
 

Pytanie 17 

W załączniku nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 9 pkt 4 Zamawiający określa „Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn 

wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania 

umowy przez Zamawiającego w ten sposób Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za usługi rzeczywiście wykonane 

do momentu ustania jej obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu 

niewykonania pozostałej części umowy. Rozwiązanie umowy w ten sposób uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych 

z powodu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę” 

Wykonawca wnioskuje o modyfikacje zapisu  

Załącznik nr 6 do Regulaminu Wzór Umowy § 9 pkt 4 „Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 2 

niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez 
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Zamawiającego w ten sposób Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za usługi rzeczywiście wykonane do momentu 

ustania jej obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania 

pozostałej części umowy” 

Odpowiedź 16: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 9 w następujący sposób: 

 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia 

odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach określonych w niniejszym ustępie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli: 

1) pomimo uprzedniego 5-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje usług 

zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego; 

2) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania 

naruszeń i upływu wyznaczonego terminu; 

3) Wykonawca utracił  z własnej winy wymagane przez prawo zezwolenia, na świadczenie usług będących przedmiotem 

umowy; 

4) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji zamówień składanych przez Zamawiającego o okres co najmniej 7 

dni; 

5) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co najmniej 5 dni; 

6) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego 

uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

7) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości  o wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy; 

8) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości 

wykonywanych usług. 

3. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o jej przyczynie. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem dwutygodniowego 

okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w ten sposób Wykonawca ma prawo do 

otrzymania wynagrodzenia za usługi rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej obowiązywania. W tym przypadku 

Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania pozostałej części umowy. Rozwiązanie 

umowy w ten sposób uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z powodu rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy, o których mowa w §9 ust. 2 pkt 1-6 i 8, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa 

Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy 

przestępstwa lub wykroczenia. 
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6. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za usługę 

zrealizowaną do dnia rozwiązania umowy. 

7. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca w terminie 7 dni musi zwrócić Zamawiającemu wszystkie materiały i 

dokumenty jakie posiada w związku z wykonywaniem umowy. 

8. W przypadkach opisanych w ust. 2 Zamawiający zobowiązuje się do wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zaniechania 

naruszeń, a po upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu ma prawo do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.  

9. O rozwiązaniu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie e-mailem, potwierdzonym pisemnie listem poleconym. 

Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania wiadomości. Datą rozwiązania umowy jest 

data potwierdzenia otrzymania e-maila lub w przypadku jego niepotwierdzenia, data potwierdzonego pisemnie odbioru listu 

poleconego dotyczącego jej rozwiązania. 

 

Pytanie 18 

Załącznik nr 1.1 II. Wycena Przedmiotu Zamówienia  

Wykonawca wnosi o modyfikacje/usunięcie zapisów  

 

USŁUGI KOPLEMENTARNE  

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu USŁUGI KOPLEMENTARNE DLA PRZESYŁEK W OBROCIE KRAJOWYM 

Lp. 4 Przesyłka zwrotna (przesyłka odbierana przy doręczaniu przesyłki pierwotnej)  

Zw na tożsamy zapis w pozycji Lp. 5 Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu  

Lp. 5 Dokumenty zwrotne (zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki) 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu  

Lp. 5 Dokumenty zwrotne przesyłka kurierska do 1 kg (zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki) 

 

Odpowiedź 18: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy w następujący sposób: 
 

Załącznik nr 1.1 II. Wycena Przedmiotu Zamówienia  

USŁUGI DODATKOWE 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu USŁUGI DODATKOWE DLA PRZESYŁEK W OBROCIE KRAJOWYM 
Lp. 4 Przesyłka zwrotna (przesyłka odbierana przy doręczaniu przesyłki pierwotnej)  
Zw na tożsamy zapis w pozycji Lp. 5 Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu  
Lp. 5 Dokumenty zwrotne (zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki) 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu  
Lp. 5 Dokumenty zwrotne przesyłka kurierska do 1 kg (zwrot dokumentów dołączonych do przesyłki) 
 

Pytanie 19 

W Załączniku nr 1.1 do Regulaminu rozdział IV pkt 1 ppk 2) pkt c) Zamawiający określa „Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonuje lub wykonał w sposób należyty 1 usługę polegająca na świadczeniu usług kurierskich w obrocie krajowym i 

zagranicznym przez okres co najmniej  12 miesięcy, o wartości wynoszącej co najmniej 20 000,00 zł brutto” 

Natomiast w Załączniku nr 4 do Regulaminu w liczbie porządkowej „Przedmiot zamówienia” wskazuje 2 pozycje 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów co do ilości referencji  
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Odpowiedź 19 : Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek  wpisać doświadczenie dotyczące wykonanej usługi jedynie 
w takim zakresie, jaki został uregulowany w RIWZ, ilość rubryk w tabeli nie ma  znaczenia ani wpływu na poprawność dokumentu. 
 

 

Pytanie 20 

1.      Odnośnie wykazu usług ze strony 21 przetargu. Posiadamy stosowne rekomendacje, natomiast nie możemy podać kwoty 

obrotu firmy z rekomendacji, ponieważ jest to dla nas dana wrażliwa i poufna. 

Możemy za to podać Państwu oficjalną informację na temat naszej działalności logistycznej za rok 2017 i ilość przewiezionych 

paczek i obrót proporcjonalny do nich. 

2.      Odnośnie wykazu z rejestru operatorów pocztowych - my jesteśmy firmą kurierską i nie widniejemy w rejestrze, natomiast 

działamy w oparciu o prawo pocztowe i jest to zapisane w naszym KRS - i czy to wystarczy Państwu? 

 

 

 

Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawa PZP Wykonawca może skorzystać z instytucji zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa jeżeli informacje zawarte w ofercie lub załącznikach do niej nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 

wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zamawiający informuje jednocześnie , iż uzna wypis z KRS  o działaniu w oparciu o prawo pocztowe firmy kurierskie za spełnien ie 

warunku udziału w postępowaniu. 

 

 

 

Ponadto  działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579 ze zm.),  Zamawiający dokonuje modyfikacji treści RIWZ w następującym zakresie: 

 

 Rozdział IX ust. 1: 

Jest:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-224;  

w terminie do dnia 16.02.2018  r. do godz. 10:00 

zastępuje się następująco:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-224;  

w terminie do dnia 20.02.2018  r. do godz. 10:00 

 

 Rozdział IX ust. 5: 

Jest:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego – pokój C-224 
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zastępuje się następująco:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – pokój C-224 

 

 

Treść Regulaminu Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej 
wymienionych zmian, zaś odmienne uregulowania zawarte w RIWZ są nieobowiązujące. 
 

 
 
 
 
 
 

Podpisano 
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL 
Prorektor ds. nauki i kształcenia 


