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Warszawa, 12 listopada 2020 r.

znak sprawy: BAF.260.14.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 
pocztowych.

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącym wyjaśnienia treści Ogłoszenia 
o zamówieniu na usługi społeczne Zamawiający – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 
udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Mając na uwadze zapisy § 9 ust. 8, uwzględniające przypadek otrzymania faktury
z pomyłkami i rozliczenia faktury wystawionej przez Wykonawcę, Wykonawca zwraca się
z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana 
każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej przez Zamawiającego 
faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze”. 
Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu na dostarczenie faktury 
korygującej na 7 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i utrzymuje w mocy brzmienie § 9 ust. 8 
Załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Istotne warunki 
umowy).

Pytanie nr 2:
Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od kar umownych, zawartych w § 10 ust. 2, 
ust. 4 lub ich zmianę, uwzględniającą zmniejszenie ich % wysokości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów i utrzymuje w mocy brzmienie
§ 10 ust. 2 i 4 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Istotne 
warunki umowy).

Pytanie nr 3:
W § 40 ust. 8 „Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania należności z tytułu kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności składania odrębnego 
oświadczenia”. Jednocześnie w § 40 ust. 9 Zamawiający dodał zapis „Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie powstałych należności z tytułu kar umownych 
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z przysługującego mu 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, z uwagi na nierówne 
ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmodyfikowania zapisu § 40 ust. 8 Istotnych warunków umowy poprzez 
modyfikację zapisu i dodanie do jego treści zwrotu: „po przeprowadzeniu postępowania 
potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”? Jednocześnie 
Wykonawca ze względu na jego funkcjonujące wewnętrzne uregulowania oraz 
konieczność posiadania formalnej podstawy do wypłaty kar umownych, zwraca się
z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w zapisie § 40 ust. 9 możliwości naliczenia kary 
umownej na podstawie noty obciążeniowej: „Naliczone kary umowne będą wypłacane 
Zamawiającemu na wskazany przez niego nr rachunku na podstawie noty obciążeniowej”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów i utrzymuje w mocy brzmienie
§ 10 ust. 8 i 9 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Istotne 
warunki umowy).

Pytanie nr 4:
Zamawiający w ust. 39 Zamawiający uwzględnił następujący zapis: „Za dzień płatności 
Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” Zamawiający 
określa, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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. 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: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków 
na rachunek bankowy Wykonawcy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu i utrzymuje w mocy brzmienie
§ 9 ust. 11 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Istotne 
warunki umowy).

Pytanie nr 5:
Zgodnie z art. 62 ustaw prawa pocztowego Operator wyznaczony zapewnia osobom 
niepełnosprawnym dostęp do usług powszechnych przez:
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1) organizację pracy placówek pocztowych umożliwiającą osobom poruszającym się za 
pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki;

2) tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi 
osób niepełnosprawnych;

3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu 
umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za 
pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych 
instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę 
placówkę;

4) doręczanie osobom:
a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania zwózka 

inwalidzkiego,
b) niewidomym lub ociemniałym–na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, 

przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną 
wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, 
z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania 
przesyłki w placówce pocztowej;

5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo 
opłaconej przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do 
usług pocztowych może potwierdzić, że Wykonawca, który uzyska zamówienie, ma 
spełniać wyżej wymienione wymagania?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne nie 
stawiał warunku dotyczącego zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług 
powszechnych. Zgodnie z brzmieniem art. 62 ustawy z dnia z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), wymagania 
dotyczące zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych 
dotyczą jedynie operatora wyznaczonego, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, i jest to 
jego obowiązek ustawowy.

Pytanie nr 6:
Czy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania pliku 
z danymi o przesyłkach rejestrowanych kierowanych do Zamawiającego poprzez 
zabezpieczona witrynę www?.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 
na usługi społeczne (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), nie stawiał wymagań
w zakresie przekazywania pliku z danymi o przesyłkach rejestrowanych kierowanych do 
Zamawiającego poprzez zabezpieczona witrynę www.

Z poważaniem,
Dyrektor Biura

Administracyjno-Finansowego
(-)

Wioleta Krzemień
(dokument podpisany elektronicznie))
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