
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 
W GLIWICACH

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice * tel. 32/238-98-30 * fax. 32/332-13-96
Adm/233/1/20 Gliwice, -.3 grudzień 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców 
nr sprawy Adm/233/1/20

dot.: postępowania na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 
na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek 
niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, działając zgodnie z art, 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
wyjaśnia treśó Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
1 zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek 
niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego, które wpłynęły do 
3 grudnia 2020 r.

Pytanie 1
„Zamawiający w SIWZ ust. 3.16 i 3.17 oraz Załączniku nr 5 do SIWZ- „Umowa”, w § 7 w ust.
2 pkt. 1) i 2) wpisał kary umowne.
Zamawiający zastrzega karę umowną za każdorazowe nie dostarczenie w terminie 
informacji, o których mowa w § 4 ust. 5 i ust. 6 załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawca 
wskazuje, iż postanowienia specyfikacji 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.
Konieczność zapłaty kar w wysokości przewidzianej w w/w punkcie SIWZ 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 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. a k t : 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 KI0/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 
i art. 3531 kodeksu cywilnego 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 kodeksu cywilnego 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. 
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:
- obniżenie wysokości kar umownych, co spowoduje zniesienie znamion kar wygórowanych” 

Odpowiedź 1
Postanowienia dotyczące wysokości kar umownych ujętych w § 7 ust. 2 pkt 1) oraz 2) 

projektu umowy mają zapewnić osiągnięcie celów wskazanych art. 36 ust. 2 pkt 8a 
w związku z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Kary mają zniechęcać wykonawców do zatrudniania 
pracowników na innej podstawie niż umowa o pracę, co z reguły oznaczało zatrudnienie 
osób na podstawie umowy cywilnoprawnej za stawki znacznie mniejsze niż w razie 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Celem tych postanowień nie jest wzbogacenie 
się Zamawiającego, ale ochrona pracowników Wykonawcy. Mając jednak na uwadze 
ograniczoną konkurencję na rynku usług pocztowych Zamawiający obniży wysokość kar 
umownych.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmieni treść SIWZ korygując 
nieścisłość pomiędzy pkt 3.16 SIWZ, a § 7 ust. 2 pkt 2) projektu umowy. Zmiany treści 
SIWZ zostały ujęte w odrębnym piśmie, zamieszczonym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy.

Pytanie 2
„2. Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ- „Umowa”, w § 7 w ust. 2 pkt. 3) wpisał kary 
umowne za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający nie uwzględnia w treści SIWZ okoliczności spowodowanych przyczynami 
niezawinionymi przez Wykonawcę. Wśród nich można wymienić w szczególności działania 
siły wyższej oraz innych zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem 
okoliczności uniemożliwiające wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek części (np. 
władcze działania organów państwowych, samorządowych oraz organizacji 
międzynarodowych, zmiana przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe, 
rozruchy, niepokoje 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 terrorystyczne, działalność przestępczą osób 
trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił przyrody). 
Dodatkowo należy wskazać nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym 
pozostające poza kontrolą Wykonawcy, których nie można przewidzieć, a które ze względu 
na wywierane skutki uniemożliwiają, bądź znacznie utrudniają wykonanie usługi odbioru 
przesyłek.
Pytanie: Czy Zamawiający uwzględni wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez 
Wykonawcę?
Pytanie: Czy Zamawiający obniży wysokości kary umownej do poziomu np. 2%, co 
spowoduje zniesienie znamion kar wygórowanych?”

Odpowiedź 2
Przyczyny niezawinione przez Wykonawcę nie leżą po jego stronie. Zamawiający 

uwzględni wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę.

Na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa pocztowego do odpowiedzialności operatorów 
pocztowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się ustawę 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w tym art. 471. Projekt umowy w § 7 ust. 2 pkt 3 
określa karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Kara umowna jest adekwatna do stopnia nienależytego wykonania 
zobowiązania. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.
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Pytanie 3
„Zamawiający w SIWZ ust. 6.3.3. oraz załączniku nr 6 do SIWZ oczekuje wykazu placówek 
pocztowych wykonawcy zlokalizowanych w województwie śląskim.
Pytanie; Czy w związku z tym, że wykaz placówek Wykonawcy jest dostępny na stronie 
internetowej Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie załącznika nr 6 do 
SIWZ? Ewentualnie czy Zamawiający dopuszcza wykazanie placówek zlokalizowanych na 
terenie miasta Gliwice?”

Odpowiedź 3
Zamawiający zmieni zapisy załącznika nr 6 do SIWZ. Zamawiający działając zgodnie 

z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843), zmieni treść SIWZ. Zmiany treści SIWZ zostały ujęte w odrębnym 
piśmie, zamieszczonym zgodnie z art. 38 ust. 4.

Pytanie 4
„Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ- „Umowa”, w § 6 w ust. 7 określił termin płatności 
faktury.
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.
Pytanie: Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez 
Zamawiającego w SIWZ termin płatności, pozwalający terminowo dokonać płatności za 
wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia?
Pytanie II; Czy Zamawiający zgodzi się na otrzymywanie dokumentów rozliczeniowych 
(faktury, faktury korygujące, duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF (na adres 
poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego), co również wpłynie na termin 
w jakim Zamawiający otrzyma fakturę.”

Odpowiedź 4
Zamieszczony w załączniku nr 5 do SIWZ w § 6 w ust. 7 termin płatności faktury wynika 

z ustaleń poprzednio zawartych umów na świadczenie usług pocztowych. Zamawiający nie 
może zaakceptować terminu, który przerzuca na niego odpowiedzialność za nieterminowe 
dostarczenie faktury.

Zamawiający nie zgadza się na otrzymywanie dokumentów rozliczeniowych drogą 
elektroniczną w formacie PDF.

Pytanie 6
„Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty określił wagę przesyłek 
listowych nie określając ich wymiarów.
Od 1 kwietnia 2019r. obowiązuje nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez
Prezesa Komunikacji Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów
Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany.
W  aktualnym cenniku wprowadzono nowe formaty dla przesyłek listowych w obrocie 
krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej uzależniona 
będzie głównie od dwóch parametrów:

kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa), 
format przesyłek:

S - maksymalny wymiar koperty C5 (162 x 229 x 20mm) do 500g,
M - maksymalny wymiar koperty C4 (229 x 324 x 20mm) do lOOOg,
L- ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym 
długość nie może być, większa niż 600mm) - do 2000g.



w  związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie zapisów 
zamówienia do nowego sposobu określania rozmiaru przesyłek oraz dokonanie 
odpowiednich zmian w formularzu cenowym”

Odpowiedź 5
Zamawiający dopuszcza dookreślenie przez Wykonawcę gabarytu przesyłek zgodnie 

z regulaminem usług powszechnych.
Zamawiający zmieni zapisy SIWZ. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
zmieni treść SIWZ. Zmiany treści SIWZ zostały ujęte w odrębnym piśmie, zamieszczonym 
zgodnie z art. 38 ust. 4.

Pytanie 6
„Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza oferty ust. 1 rodzaj przesyłki, kol. 2 
Zamawiający we wzorze formularza oferty rodzaj przesyłki, poz. 4 określił rodzaj przesyłki -  
Paczka kurierska wskazał, że czas doręczenia przesyłki będzie do 24 godzin.
Pytanie: Czy zamawiający zmodyfikuje powyższy zapis i dostosuje go regulaminu usługi 
wykonawcy tj. czas doręczenia do drugiego dnia roboczego po dniu nadania?
Jednocześnie informujemy, że powyższy zapis został uwzględniony w dotychczasowej 
współpracy / bieżącej umowie.”

Odpowiedź 6
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmieni treść SIWZ. Zmiany treści 

SIWZ zostały ujęte w odrębnym piśmie, zamieszczonym zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy.

Pytanie 7
„Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ- „Umowa”, w § 4 w ust. 3 określił wymogi 
dotyczące placówek awizacyjnych Wykonawcy.
Uwzględniając obecnie obowiązujący na terenie kraju stan epidemii wynikający 
z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania C0VID-19, Wykonawca, stoi w obliczu 
konieczności dostosowywania funkcjonowania sieci placówek pocztowych do 
aktualnej/szczególnej sytuacji. Wykonawca w ramach bieżącej działalności podejmuje 
wszelkie rozwiązania, w granicach obowiązującego prawa, mające zapewnić wypełnienie 
obowiązków nałożonych na operatora wyznaczonego. Dlatego też w przypadkach, 
spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym (niezależnych od Wykonawcy) mogą 
występować sytuacje skutkujące czasowym ograniczeniem dostępności do niektórych 
placówek pocztowych.
Pytanie: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zaistniałej sytuacji (przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się COVID -19) Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące sieci 
placówek pocztowych awizacyjnych (odbiorczych) w przypadku konieczności dostosowania 
ich funkcjonowania do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na terenie kraju skutkujące 
czasowym niespełnianiem, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, warunków określonych 
przez Zamawiającego, w zakresie dysponowania placówkami awizacyjnymi (odbiorczymi) na 
terenie każdej gminy w kraju.”

Odpowiedź 7
Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące sieci placówek pocztowych awizacyjnych 
(odbiorczych) w przypadku konieczności dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej 
się dynamicznie sytuacji na terenie kraju skutkujące czasowym niespełnianiem, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, warunków określonych przez Zamawiającego, w zakresie 
dysponowania placówkami awizacyjnymi (odbiorczymi) na terenie każdej gminy w kraju.

Pytanie 8
„Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ- „Umowa”, w § 2 w ust. 2 wskazał oznaczenia na 
kopercie.
Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. 
operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, jest 
obowiązany do oznaczenia przyjętej przesyłki pocztowej informacją potwierdzającą przyjęcie
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przez niego opłaty za usługę pocztową albo sposób jej uiszczenia oraz umożliwiającą jego 
identyfikację.
Wobec tego Wykonawca przyjmując do nadania przesyłki Zamawiającego zobligowany jest 
do ich oznaczenia w sposób umożliwiający jego identyfikację. Dopiero tak oznaczona 
przesyłka mogłaby zostać nadana w placówce np. Poczty Polskiej S.A., która rzecz jasna 
również musiałaby ją oznaczyć swoim znakiem opłaty pocztowej.
Zatem stroną zawartej umowy o świadczenie usług pocztowych z operatorem wyznaczonym 
byłby Wykonawca - nie Zamawiający co odpowiada definicji nadawcy określonej w art 3 pkt 
10) ustawy Prawo pocztowe, zgodnie z którym nadawca to podmiot, który zawarł 
z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej.
Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na sytuację, w której część przesyłek zostanie 
nadana przez inny podmiot w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na 
przesyłkach listowych lub dowodzie nadania przesyłek będzie figurował inny podmiot niż 
Zamawiający (na kopercie wraz z danymi Zamawiającego będą dodatkowo dane podmiotu 
realizującego usługę na rzecz Zamawiającego) ?”

Odpowiedź 8
Zamawiający nie wyraża zgody na sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez 
inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania 
przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, ponieważ przedmiotem 
zamówienia jest doręczenie przesyłek o charakterze szczególnym, dla których rygory 
związane z prawidłowym nadawaniem mają znaczenie proceduralne. Przesyłki muszą być 
doręczone w oryginalnych opakowaniach Zamawiającego, i nadawane wyłącznie na 
podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych 
przez Zamawiającego. Zarówno na opakowaniu jak na ww. dokumentach muszą znajdować 
się dane adresowe Zamawiającego.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Termin 
składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 12:00.


