
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
WE WROCŁAWIU 

DYREKTOR GENERALNY

Wrocław, dnia "j listopada 2018 r.

AL-ZP .272-13/18/ZP/US

wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz jego Delegatur 
(Legnica, Wałbrzych i Jelenia Góra) ”

Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia 
treści ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie 1
W załączniku nr 4 do SIWZ, w  projekcie umowy w § 3 ust. 4 Zamawiający wskazał, że płatność faktury 
następować będzie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy oraz ze względu na fakt, iż poniższa 
propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
płatności za zrealizowane usługi pocztowe według proponowanego zapisu: „wynagrodzenie będzie uiszczane
z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy n r  w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury
VAT”?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Terminem wiążącym dla Zamawiającego jest dzień doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego.

Pytanie 2
W załączniku nr 4 do SIWZ, w projekcie umowy w § 4 ust. 1 Zamawiający zawarł zapisy dotyczące kar 
umownych. Wykonawca wskazuje, iż postanowienia wzoru umowy w tym zakresie, w szczególności wysokości 
kar umownych są sformułowane w sposób naruszający naczelne zasady zamówień publicznych co uniemożliwia 
de facto złożenie oferty przez Wykonawcę.

W  pierwszej kolejności wskazania wymaga, że budzącym wątpliwości stwierdzeniem jest fakt -  wynikający 
z treści wzoru umowy, że to Zamawiający jednostronnie stwierdza, czy zaszły okoliczności mogące stanowić 
podstawę do nałożenia kar (brak w umowie opisanego procesu weryfikacji należytego wykonania umowy 
i sposobu wspólnej weryfikacji prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia), co świadczy o tym, 
że Zamawiający stawia się na pozycji uprzywilejowanej zakłócając jedną z naczelnych zasad prawa wynikających, 
zarówno z prawa zamówień publicznych (równości stron postępowania), jak i kodeksu cywilnego (równości stron 
stosunku cywilnoprawnego). Konieczność zapłaty kar w wysokości przewidzianej w w/w punkcie Ogólnych 
warunków umowy jest rażąco wygórowana i wskazuje na oczywistą dysproporcję pomiędzy ciężarem naruszenia 
obowiązków przez Wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu.
Jak wskazuje bowiem orzecznictwo np. wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 2 kwietnia 2014 roku (Sygn. akt: IV 
CSK 416/13) "w przypadkach dużej dysproporcji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a interesem 
wierzyciela chronionym za pomocą kary umownej dopuszczalne jest -  na podstawie art. 484 § 2 Kodeksu 
cywilnego -  zmniejszenie kary umownej przez sąd, na żądanie dłużnika. Zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej 
opierać się może na łącznym stosowaniu obu wskazanych w art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego podstaw 
miarkowania. Jest tak wtedy, gdy kara umowna po zmniejszeniu jej z powodu wykonania zobowiązania
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w znacznej części pozostaje nadal rażąco wygórowana". W takiej sytuacji dany wykonawca będzie korzystał 
z możliwości miarkowania kary wskazanej w art. 484 § 2 kodeksu cywilnego, zwłaszcza mając na uwadze, 
iż przy tak ogólnym i niedoprecyzowanym sposobie formułowania podstawy do skorzystania z kary umownej 
można przyjąć, iż Zamawiający będzie korzystał ze swojego uprawnienia w sytuacji zrealizowania przez 
wykonawcę znaczącej części przedmiotu zamówienia w danym okresie rozliczeniowym, czy wręcz w okresie 
trwania umowy.
Zasadność takiego stanowiska znowu znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2014 roku (Sygn. akt: I ACa 710/13) "możliwość miarkowania 
kary umownej ze względu na wykonanie zobowiązania w znacznej części powinna ograniczać się do przypadków, 
gdy kara umowna ustalona jest w stałej wysokości bez względu na zakres uchybień dłużnika; jeżeli zaś strony w 
umowie zróżnicowały karę umowną w zależności od stopnia niewykonania zobowiązania lub rodzaju i wagi 
konkretnego uchybienia, to dłużnik nie może powoływać się na wykonanie zobowiązania 
w znacznej części jako na przesłankę miarkowania. Będzie tak wówczas, gdy kara umowna ustalona jest 
w postaci stawki dziennej lub tygodniowej. Z kolei przy przesłance rażąco wygórowanej kary umownej należy się 
kierować stosunkiem tej kary do należnego uprawnionemu odszkodowania, które należałoby się mu 
na zasadach ogólnych - a nie relacją kary do świadczenia głównego, do interesu wierzyciela oraz do szkody". 
Zatem punktem wyjścia dla rozważań nad dopuszczalną wysokością kary umownej powinno być określenie 
funkcji, jaką ta instytucja ma pełnić w obrocie gospodarczym. Celem unormowania instytucji kar umownych było 
zapewnienie stronie pewności poprawnego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, a nie stworzenie 
jednemu z kontrahentów okazji do wzbogacenia się kosztem drugiej strony. Kara stanowi bowiem odszkodowanie 
umowne, odszkodowanie natomiast nie powinno przewyższać szkody ani stanowić źródła wzbogacenia się 
poszkodowanego. Relacja wysokości kwot, których zapłaty będzie mógł żądać Zamawiający, do rzeczywistej skali 
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi wskazuje, że kara umowna
w przedmiotowym zamówieniu nie spełnia funkcji kompensacyjnej (jako że znacznie przewyższa wysokość 
ewentualnej szkody poniesionej z tego tytułu przez Zamawiającego), lecz stanowi przyczynek do wzbogacenia się 
Zamawiającego.
Co więcej, ustalanie wysokości kary umownej powyżej pułapu, którego wysokość byłaby uzasadniona wagą 
naruszenia obowiązków Wykonawcy jest bezprzedmiotowe, gdyż nie spowoduje już dodatkowej motywacji 
u Wykonawcy. Kwestię motywacji jako jednego z czynników branych pod uwagę przy dokonywaniu oceny, 
czy kara umowna ma wygórowaną wysokość, poruszyła także Krajowa Izba Odwoławcza: „o karze rażąco 
wygórowanej można mówić w sytuacji, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy 
do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się” (orzeczenie 
KIO/UZP1839/09 z dnia 19 lutego 2012 r.). Kara umowna ustalona na zbyt wysokim poziomie przestaje spełniać 
funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem 
nadmiernej represji wobec Wykonawcy. Praktykę obciążania Wykonawcy karą w wysokości nieadekwatnej do 
stopnia niewywiązywania się z obowiązków umownych, przy jednoczesnym braku wyznaczenia odpowiedniego 
terminu na usunięcie naruszeń zakwestionowała KIO w wyroku z dnia 6 września 2011 r.; Sygn. akt KIO 1800/11: 
„Zamawiający w ogóle nie uwzględnił możliwości niezwłocznego usunięcia ewentualnych usterek przez 
Wykonawcę. Fakt ten sugerowałby, iż celem Zamawiającego nie jest dążenie
do należytego wykonania umowy, a samo karanie Wykonawcy nawet za drobne i możliwe niezwłocznie 
do usunięcia usterki, co narusza art. 5 kc, art. 3531 kc w zw. z art. 14 ustawy pzp.” . Zgodnie z cytowanym 
orzeczeniem, represyjny charakter kary umownej nie powinien dominować nad jej odszkodowawczą funkcją. 
Wskazać należy, że wyrażona w art. 3531 k.c. swoboda umów (z której Zamawiający mógłby wyciągać błędny 
wniosek, że wysokość kary umownej można ustalić w dowolnej wysokości), nie ma charakteru absolutnego 
i doznaje ograniczeń wynikających m.in. z właściwości stosunku prawnego czy zasad współżycia społecznego. 
Podkreślić należy, że nawet podpisanie umowy, w której zastrzeżono wygórowane kary umowne, nie wyłącza 
ochrony strony, która w wyniku nałożenia rażąco wysokich kar zostałaby pokrzywdzona. Dlatego nawet 
zaaprobowanie zapisów umowy w obecnym kształcie nie wyklucza możliwości miarkowania wysokości kary 
umownej przez sąd na podstawie art. 484 § 2, jeżeli tylko ma ona rażąco wygórowany charakter.
Sama praktyka rynku pocztowego wypracowała ponadto powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które 
operator, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one 
niższe niż te zaproponowane przez Zamawiającego, można zatem stwierdzić, że w warunkach realizacji 
przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające.
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Przewidziane w § 7 wzoru umowy kary umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu 
Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy 
realizacji zamówienia. Przy tak znacznej ilości, nienależyte wykonanie jedynie kilku czynności (składowych danej 
usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe 
zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny i uniemożliwia mu złożenie oferty 
w przedmiotowym postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o powtórną analizę 
przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar umownych poprzez:

- zmianę wysokości kary umownej § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 do 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 
co spowoduje zniesienie znamion kaiy wygórowanej,
- wykreślenie lub dokonanie znacznego obniżenia wymiaru kary w § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a-c.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu umowy z:
„2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego
-  w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1;
3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy -  w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1”;

na:
„2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego
-  w wysokości 5% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1;
3) w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy -  w wysokości 5% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1;”

Jednocześnie Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 1 pkt. 5 lit. a-c projektu umowy z:
„w razie niedotrzymania przez Wykonawcę wymagań określonych w § 2 ust. 7-8:
a) w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdorazowe niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 7,
b) w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia,
o którym mowa w § 2 ust. 8 w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 10, liczone do dnia wypełnienia tego 
obowiązku,
c) w wysokości 10 000,00 zł brutto za przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 8, jednakże 
poświadczającego nieprawdę” .

na:
„w razie niedotrzymania przez Wykonawcę wymagań określonych w § 2 ust. 7-8:
a) w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdorazowe niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 7,
b) w wysokości 250,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 8 w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 10, liczone do dnia wypełnienia tego obowiązku,
c) w wysokości 5 000,00 zł brutto za przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 8, jednakże 
poświadczającego nieprawdę”.

Pytanie 3
W załączniku nr 4 do SIWZ, w projekcie umowy w § 4 ust. 1 pkt 4 Zamawiający przewidział karę umowną 
za każdorazowe nieodebranie przesyłek pocztowych przeznaczonych do nadania.

Czy Zamawiający zamierza dopuścić katalog wyjątków, w których brak odebrania przesyłek nie narazi 
Wykonawcy na konieczność zapłaty wygórowanej kary nieadekwatnej do dokonanego przewinienia?
Do wyjątków należy zaliczyć z pewnością działanie siły wyższej oraz innych zakłóceń w pracy Wykonawcy 
o charakterze stałym, a zatem okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek 
części, przykładowo: władcze działania organów państwowych, samorządowych oraz organizacji
międzynarodowych, zmianę przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
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społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, stany nadzwyczajne, w tym stan wojenny 
lub wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek części terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki terrory styczne, 
działalność przestępczą osób trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił 
przyrody.

Czy Zamawiający uwzględni sugestię Wykonawcy i zmodyfikuje zapis § 4 ust. 1 pkt 4 zgodnie z poniższą 
propozycją: „Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym 
dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór”?

Odpowiedź:
Mając na uwadze treść art. 87 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2013 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, zpóźn. zm.), Zamawiający rezygnuje w całości z ww. zapisu.

Pytanie 4
W załączniku nr 4 do SIWZ, w projekcie umowy w § 4 ust. 2 Zamawiający zawarł zapis: „Zamawiający jest 
uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych w faktur wystawianych przez Wykonawcę, bez potrzeby 
uzyskania zgody Wykonawcy” .

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.
Ponadto z uwagi na proces księgowy obowiązujący u wykonawcy faktura musi być opłacona w całości. Kary 
umowne realizowane są oddzielnym procesem. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów 
§ 4 ust 2 wzoru umowy lub czy, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany zapisów Umowy poprzez modyfikację i dodanie do treści § 4 ust 2 zwrotu:
„po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany brzmienia § 4 ust. 2 projektu umowy.
Kwestie potrąceń regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności art. 498 § 1 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) „Gdy dwie osoby są 
jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność 
z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze [...], a obie wierzytelności są 
wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym”, a także art. 499 wyżej 
cytowanej ustawy „Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie [...]” np. poprzez notę 
księgową.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany „cen jednostkowych brutto” 
w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, w sytuacji spowodowanej 
zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo Pocztowe? Czy 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?
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Odpowiedź:
Z uwagi na okres trwania umowy (1 rok), Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, a tym samym nie zmieni 
treści pkt 29 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6
W załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia -  pkt 8, Zamawiający oczekuje w pocztowych książkach 
nadawczych potwierdzania oraz umieszczania kodów kreskowych (kod EAN).

Wykonawca zwraca się zatem z propozycją stosowania udostępnianego bezpłatnie narzędzia do nadawania 
przesyłek w wersji elektronicznej oraz ich śledzenia, dzięki któremu proces przygotowywania korespondencji 
ulegnie uproszczeniu. Wykonawca udostępni aplikację online za pomocą, której Zamawiający będzie wprowadzał 
przesyłki i tym samym generował do wydruku numery nadawcze na przesyłkach oraz generował wszelkie 
niezbędne zestawienia. Aplikacja, o której mowa wyżej dokonuje automatycznego przekazywania 
i odbierania plików z informacjami o nadawanych przesyłkach, komunikując się bezpośrednio z placówką 
pocztową wskazaną w umowie. Wszystkie przesyłki nadane za pomocą aplikacji można śledzić z jej panelu lub 
generować poprzez zbiorczy raport w formacie xls. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są na stronie 
internetowej pod adresem: e-nadawca.poczta-polska.pl.
Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na przedstawione rozwiązanie uproszczenia procesu 
nadawczego?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7
Jeśli natomiast Zamawiający nie wyrazi zgody na zastosowanie nieodpłatnej aplikacji e-nadawca, czy możliwe 
jest naklejanie nr „R” na przesyłkach we własnym zakresie przez Zamawiającego, po dostarczeniu przez 
Wykonawcę puli numerów?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na oznaczanie przesyłek pocztowych kodem kreskowym EAN (nr R) przez 
pracowników Zamawiającego. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -  Prawo pocztowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) oznaczanie przesyłek pocztowych umożliwiających ich 
identyfikację należy do obowiązków operatora pocztowego.

Pytanie 8
W Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia w pkt 31, Zamawiający wymaga przekazywania drogą 
elektroniczną do godz. 9.00 dziennych zestawień dostarczanych przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz 
dostarczania raz dziennie przesyłek kierowanych do siedziby Zamawiającego oraz jego Delegatur w godz. 10:30 
do 11.00. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek. W  definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie 
mieści się doręczanie przesyłek -  opłaconych przez nadawców i nadchodzących do Zamawiającego. Wykonawca 
informuje, że zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (art. 46 ust. 2 pkt. 5) Wykonawca zobowiązany jest do doręczania 
przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowiązanie operatora wyznaczonego do doręczania 
przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób narusza art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go do świadczenia 
usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykreślenie wskazanych zapisów o godzinie doręczania 
przesyłek do siedziby Zamawiającego oraz jego Delegatur?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia ww. zapisów.
Zamawiającego z datą doręczenia przesyłek pocztowych wiążą określone skutki prawne.
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Pytanie 9
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę godzin odbioru korespondencji z siedziby we Wrocławiu, określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 5, na następujące tj. w godz. 13:30- 14:30?

Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert do dnia 15 listopada 2018 r. do godz. 11:00, jawne otwarcie 
ofert nastąpi dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, pokój nr 1002.

Odpowiedzi na pytania zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania
2. a/a
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