W dniu 06 grudnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zapisy art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
na:
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach

W związku z ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy Chojnice postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w oparciu o zapisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o nazwie „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach”, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia:
1. SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2, rozdział XVII pkt. 8 oraz załącznik nr 1 do
SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 1
Wnosimy o wykreślenie zapisu „przy czym Zamawiający zastrzega sobie (w przypadku zaistnienia
konieczności) możliwość użycia znaczków pocztowych zastępujących znak naniesiony przy użyciu maszyny
do frankowania”.
Zakup znaczka pocztowego nie wymaga od Zamawiającego zawierania odrębnej umowy z Wykonawcą
ponieważ zgodnie z Art. 20.2 ustawy Prawo Pocztowe samo opłacenie przesyłki znaczkiem pocztowym
stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej pomiędzy Nadawcą a operatorem wyznaczonym.
Odp. Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu poprzez wykreślenie zapisu „przy czym Zamawiający
zastrzega sobie (w przypadku zaistnienia konieczności) możliwość użycia znaczków pocztowych
zastępujących znak naniesiony przy użyciu maszyny do frankowania”.
2. SIWZ Rozdział VI Opis sposobu przygotowania ofert
Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ Kryteria wyboru oferty i sposobu oceny ofert wskazał jako jedno z
kryteriów oceny ofert kryterium „Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę = 20%”.
Wykonawca mając na uwadze, iż Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ nie zawiera pozycji,
w której Wykonawca powinien wskazać liczbę osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę u Wykonawcy
w działalności operacyjnej wnosi o doprecyzowanie w jaki sposób ma wykazać powyższą ilość. Czy
Zamawiający dopuszcza odrębne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie?
Odp. Zamawiający wprowadza modyfikację Formularza ofertowego
3. SIWZ Rozdział XVI Postanowienia końcowe pkt. 4 ppkt. 1) i 3) oraz rozdział XVII pkt. 15 lit. a) i b)
Zamawiający rozdziale XVI pkt. 4 oraz rozdziale XVII pkt. 15 określił katalog zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany cen w trakcie trwania zamówienia. Zamawiający
wskazuje, iż zapisy zawarte w rozdziale XVI pkt. 4 ppkt. 3) oraz w rozdziale XVII pkt. 15 lit. b) dotyczą
możliwości zmiany cennika Wykonawcy w trakcie trwania zamówienia ale zawierają różne zapisy dotyczące
możliwości zmiany ceny przez Wykonawcę, tj. zapis w rozdziale XVI pkt. 4 ppkt. 3) wskazuje, iż „w czasie
trwania umowy Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzi nowy cennik usług
świadczonych na podstawie tej umowy - zmianie może ulec wysokość opłat za usługi, o ile będzie korzystna
dla Zamawiającego” natomiast zapis w rozdziale XVII pkt. 15 pkt b) SIWZ wskazuje, iż „w przypadku, jeśli
konieczność wprowadzenia zmian cen wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania
cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich
wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana ww. cen leży w interesie publicznym”.
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 treści dokumentacji postępowania, 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 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 SIWZ bądź 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 umowy w 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. W szczególności mając na uwadze zapisy rozdziału XVI pkt. 4 ppkt. 1 i 3)
SIWZ oraz rozdziału XVII pkt. 15 SIWZ a) i b), Zamawiający podaje informacje w zakresie zmiany cen w
okresie realizacji przedmiotu zamówienia, które jednak w ocenie Wykonawcy stawiają Zamawiającego na
pozycji uprzywilejowanej ponieważ są ściśle powiązane z pkt. 8 rozdziału XVI SIWZ oraz pkt. 21 rozdziału
XVII SIWZ
Zakładając, że ostatecznie Zamawiający w treści Ogłoszenia o zamówieniu dopuszcza zmiany wskazane w
rozdziale XVI pkt. 4 ppkt. 1 i 3) oraz rozdziale XVII pkt. 15 lit. a) i b), których możliwości przewidział i
wskazał, to jednak niedostatecznie opisał warunki dokonania zmian umowy – co w świetle przepisów, jak
również aktualnego orzecznictwa, jest niewystarczające dla dokonania zmiany umowy, która zostanie uznana
za nieważną.
Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę zapisów w rozdziału XVI pkt. 4 SIWZ oraz rozdziału XVII pkt.
15 poprzez modyfikację i rozwinięcie zapisów dotyczących zmian cen i podatku VAT i nadanie im
następującego brzmienia:
"Zamawiający wyraża zgodę dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się
do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień
wystawienia faktury VAT,
b) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w
Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) 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,
c) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku,
gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od
cen wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem
Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub
regulaminu,
d) Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych (opustowych) oferowanych
przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu na brzmienie:
"Zamawiający wyraża zgodę dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
e) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się

do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień
wystawienia faktury VAT,
f) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w
Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) 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,
g) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku,
gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od
cen wynikających w przedłożonej ofercie. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem
Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub
regulaminu,
h) Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych (opustowych) oferowanych
przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy.
4. SIWZ Rozdział XVI pkt. 18
W związku z wnioskiem Wykonawcy wykazanym w pkt. 3 zapytań Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu
”Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany
umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie.”
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.
5. SIWZ Rozdział XVII pkt. 2 ppk. 1
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu na „Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z
2017.1481)”.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
6. SIWZ Rozdział XVII pkt. 3 oraz załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pkt.2 ppkt. 1
Zamawiający określił zakres zamówienia. W odniesieniu do przesyłek listowych nadawanych za granicę
wskazał przesyłki:
- przesyłki listowe polecone ekonomiczne,
- przesyłki listowe polecone ekonomiczne za potwierdzeniem odbioru,
- przesyłki listowe polecone priorytetowe,
- przesyłki listowe polecone priorytetowe za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy w ramach ogłoszonego postępowania Zamawiający nie zamierza
nadawać przesyłek zagranicznych nierejestrowanych (ekonomicznych jak i priorytetowych)?
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie zmiana do obecnego artykułu 13
Światowej Konwencji Pocztowej, która polega na rezygnacji krajów członkowskich Światowego Związku
Pocztowego ze świadczenia fakultatywnej usługi polecenia dla przesyłek ekonomicznych. Tym samym, została
zlikwidowana kategoria ekonomiczne przesyłki listowe polecone w obrocie zagranicznym. Usługa przesyłka
polecona jest świadczona tylko, jako usługa priorytetowa. Prosimy zatem o wykreślenie pozycji:
- przesyłki listowe polecone ekonomiczne,
- przesyłki listowe polecone ekonomiczne za potwierdzeniem odbioru.
Odp. W ramach ogłoszonego postępowania Zamawiający zamierza nadawać przesyłki zagraniczne
nierejestrowane (ekonomicznych jak i priorytetowych).
7. SIWZ Rozdział XVII pkt. 6 oraz załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt.
4 ppkt. 4
Zamawiający wskazuje godziny doręczania przesyłek przychodzących do Zamawiającego. Wykonawca
informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe (art. 46 ust. 2 pkt. 5) 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 zapisy art. 46 ust. 2 pkt. 1, który

obliguje go do świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach. Ponadto,
doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem
ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych za jego pośrednictwem.
Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej z Nadawcą w chwili
jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w tym wypadku w roli adresata i nie jest stroną umowy o
nadawanie.
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych
godzin doręczania przesyłek nadchodzących do oddziałów Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przedmiotu
umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
8. SIWZ Rozdział XVII pkt. 9
Wykonawca wnosi o dodanie po wyrazach „potwierdzenia odbioru Zamawiającego” wyrazów: „zgodnie ze
wzorem uzgodnionym z Wykonawcą”.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
9. SIWZ Rozdział XVII pkt. 10
Wykonawca wnosi o zastąpienie wyrazów „rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5 poz. 34 z pózn. zm.)”
wyrazami: „rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 545 ze
zm.)”.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
10. SIWZ Rozdział XVII pkt. 12
Zamawiający wskazuje, iż „Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu pokwitowane przez adresata
potwierdzenie odbioru niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych
od dnia jej doręczenia”.
Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe minister właściwy do spraw łączności określił warunki
wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie
krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 545). W
załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek listowych
niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5
(97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do dnia
jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych w
określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach.
Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi Wykonawca będący operatorem wyznaczonym,
zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania terminu 7dniowego w 100%, Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający zmodyfikował zapis dotyczący terminu
doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił przepisy Rozporządzenia.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przytoczonego na wstępie zapisu na:
„Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru
niezwłocznie po doręczeniu przesyłki.”
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
11. SIWZ Rozdział XVII pkt. 13 ppkt. 1
Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie ppkt.1 w sposób następujący:
1) Zamawiający dokonywać będzie wpłaty kaucji na zabezpieczenie należności na poczet przyszłych usług
pocztowych, co skutkować będzie odpowiednim ustawieniem przez Wykonawcę licznika maszyny do
frankowania.
2) Strony potwierdzają, że wpłata o której mowa w pkt 1, dokonywana przez Zamawiającego na poczet
ustawienia licznika maszyny do frankowania, nie stanowi zaliczki (przedpłaty) w rozumieniu przepisów
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ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221,
z późn. zm.) z uwagi na brak możliwości skonkretyzowania na moment wpłaty usług pocztowych, których
płatność zabezpiecza kaucja.
Zamawiający dokona wpłaty kaucji należności na poczet wykonania usług pocztowych z góry, przelewem
na konto:
…………………………………… z określeniem tytułu wpłaty „…………………………………..”.
Zmiana numerów kont bankowych Wykonawcy, o których mowa w pkt 3 nie powoduje konieczności
sporządzania aneksu do umowy, pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez
Wykonawcę.
Po otrzymaniu przez Wykonawcę kaucji, o której mowa w pkt 1, Wykonawca wystawi na Zamawiającego
notę uznaniową.
Ustawianie licznika maszyny frankującej w placówce pocztowej nadawczej, wskazanej w przez
Wykonawcę odpowiednio do wysokości wpłaty, następować będzie najwcześniej w dniu dokonania
wpłaty.
Za okres rozliczeniowy Zamawiający przyjmuje 1 miesiąc kalendarzowy. W terminie 7 dni od
zakończenia każdego miesiąca rozliczeniowego, Wykonawca wystawi na Zamawiającego fakturę
dokumentującą faktycznie zrealizowane usługi pocztowe na rzecz Zamawiającego w tym okresie
rozliczeniowym.
Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy, określonego
w pkt 3.
Kwota należna Wykonawcy z tytułu wyświadczonych w danym miesiącu rozliczeniowym usług
pocztowych, będzie płatna przez Zamawiającego na podstawie faktury, o której mowa w pkt 6 w terminie
14 dni od daty jej wystawienia.
W przypadku niezapłacenia przez Zamawiającego za fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie o
którym mowa w pkt 8, kwota należnego Poczcie wynagrodzenia zostanie pobrana z wpłaconej uprzednio
przez Zamawiającego kaucji.
W przypadku, gdy kwota kaucji zostanie wyczerpana, ponowne wykorzystanie maszyny do frankowania
przez Zamawiającego, będzie możliwe po wpłacie kaucji, zgodnie z pkt 1 i pkt 3.
Rozliczenie należności za zwrócone w danym miesiącu przesyłki, odbywać się będzie miesięcznie,
ostatniego dnia miesiąca na podstawie dokumentów oddawczych prowadzonych przez placówki oddawcze
Wykonawcy.
Zapłatę należności dla Wykonawcy z tytułu zwrotu przesyłek, Zamawiający uiszczać będzie poprzez
ofrankowanie przy użyciu maszyny frankującej paska papieru na kwotę tej należności, który zobowiązany
jest dostarczyć do placówki pocztowej, w ostatnim dniu danego miesiąca.
Należność dla Wykonawcy, o której mowa w pkt 11, stanowi opłata za zwrot, ustalona zgodnie z
cennikami obowiązującymi na dzień nadania przesyłek, pomniejszona o opłaty należne Wykonawcy z
tytułu niewykonania usług komplementarnych, tj. potwierdzenie odbioru.
W przypadku, gdy wpłaty kaucji wniesione przez Zamawiającego, uwzględniające kwoty wpłat,
dokonanych w okresie rozliczeniowym, rozumianym, jako miesiąc kalendarzowy oraz kwoty ewentualnie
pozostające z poprzednich okresów rozliczeniowych, będą wyższe niż faktycznie należna opłata za
wykonane w danym okresie rozliczeniowym usługi (nadpłata), Wykonawca terminie 7 dni od zakończenia
okresu rozliczeniowego wystawi dokument „Specyfikacja wykonanych usług” i zaliczy kwotę nadpłaty
(kaucji), jako zabezpieczenie płatności należnych w następnym okresie rozliczeniowym.
Załącznik nr …. do niniejszej umowy stanowi Instrukcja określająca szczegółowe warunki użytkowania
maszyn do frankowania.

Ponadto Wykonawca wskazuje, iż ppkt. f zawiera błędne odwołanie do ppkt. d. Odwołanie powinno odnosić się
do ppkt. e.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
12. SIWZ Rozdział XVII pkt. 13 ppkt. 3
Wnosimy do Zamawiającego o wykreślenie ppkt 3. Zakup znaczka pocztowego nie wymaga od
Zamawiającego zawierania odrębnej umowy z Wykonawcą ponieważ zgodnie z Art. 20.2 ustawy Prawo
Pocztowe samo opłacenie przesyłki znaczkiem pocztowym stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi
pocztowej pomiędzy Nadawcą, a operatorem wyznaczonym. Mając na uwadze powyższe Wykonawca
dokonując sprzedaży znaczków pocztowych realizuje ich sprzedaż tylko w formie opłaty „z góry”.
Jednocześnie Zamawiający w rozdziale XVII pkt. 13 ppkt. 2 SIWZ określił również możliwość uiszczania
opłat za przesyłki w formie opłaty uiszczanej „z dołu”. Proponujemy, aby Zamawiający rozszerzył zapisy
rozdziału XVII pkt. 13 ppkt. 2 również o możliwość nadawania przesyłek za opłatą uiszczaną „z dołu” w czasie

awarii maszyny frankującej stosując w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej napis/nadruk o treści
uzgodnionej z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, co w pełni zabezpieczy potrzeby Zamawiającego.
Wobec powyższego proponujemy zmianę zapisów rozdziału XVII pkt. 13 ppkt. 2 SIWZ na następujące:
2. Strony ustalają następujące zasady rozliczania i regulowania należności dla przesyłek opłacanych z dołu:
1) za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy,
2) podstawą rozliczeń finansowych jest ustalona na podstawie formularza cenowego stanowiącego
załącznik nr … do umowy, a w przypadku przesyłek nie ujętych w formularzu cenowym
obowiązujących w dniu nadania cenników Wykonawcy, suma opłat za zrealizowane usługi pocztowe,
3) cenniki, o których mowa w pkt. 2) są dostępne na stronie internetowej Wykonawcy, w komórkach
handlowych jednostek organizacyjnych Poczty oraz w każdej placówce pocztowej, z zastrzeżeniem pkt.
4
4) Cenniki świadczenia niepowszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym znajdują się w
odpowiednim załączniku do umowy.
5) faktury VAT z tytułu należności wynikających z realizacji umowy, wystawiane będą w terminie do 7
dni od zakończenia okresu rozliczeniowego,
6) należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na
fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest
określić tytuł wpłaty "wpłata za fakturę VAT nr ……..., Umowa nr ………… z dnia ……………… r.”,
7) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy,
8) za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu
uregulowania należności. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą przez
Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej,,
9) w przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 dni od
wskazanego w pkt. 7 terminu zapłaty, usługa począwszy od następnego okresu rozliczeniowego będzie
realizowana z zastosowaniem formy płatności „z góry”, na ogólnie obowiązujących zasadach. Ponowne
zastosowanie formy opłaty „z dołu” nastąpić może począwszy od następnego okresu rozliczeniowego,
po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami,
10) powrót do formy płatności z dołu nastąpi po uregulowaniu zaległych należności wraz z ustawowymi
odsetkami, począwszy od następnego okresu rozliczeniowego.
Ponadto Wykonawca wskazuje, iż zapisy XVII pkt. 13 ppkt. 3 b. SIWZ zawiera błędne odwołanie do ppkt. b
Odwołanie powinno odnosić się do ppkt. a.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
13. SIWZ Rozdział XVII pkt. 26
Wykonawca wnosi o zastąpienie wyrazów „rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października
2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu
pocztowego (Dz. U. z 2003r Nr 183 poz. 1795 ze zm.)” na „rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 26 listopada 2013r w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. 2013 r. poz. 1468)”.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
14. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 1
Wykonawca wnosi o dodanie po wyrazach ”do każdego miejsca w kraju i za granicą” wyrazów „do krajów
objętych Porozumieniem za Światowym Związkiem Pocztowych” , tj. analogicznie jak Zamawiający wskazał
w rozdziale XVII pkt. 5 SIWZ
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
15. Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy części II pkt. 5
Zamawiający określa warunki płatności dla zamówienia, wskazując w części II pkt. 5 Formularza ofertowego
na niestosowany u Wykonawcy termin płatności faktury jako 14 dni od dnia przedłożenia poprawnie
wystawionej faktur Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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. Ponadto zwracamy
uwagę Zamawiającego, iż w rozdziale XVII SIWZ ust.13 ust. 2 pkt. e. Zamawiający wskazuje na termin
płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury (termin płatności faktur standardowo
obowiązujący u Wykonawcy).
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż 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. W związku z tym należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego
dzień wystawienia faktury pierwotnej. 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.
Wnosimy o zmianę terminu płatności określonego w części II pkt. 5 Formularza ofertowego na termin płatności
tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający
terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia oraz będą cy w zgodności
z terminem określonym przez Zamawiającego w rozdziale XVII SIWZ ust.13 ust. 2 pkt. e.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.
16. Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 Formularz
cenowy przesyłki, to przesyłki krajowe czy zagraniczne? Jeżeli Zamawiający ma na uwadze przesyłki
zagraniczne to prosimy o określenie kraju ich przeznaczenia.
Odp. Zamawiający informuje, iż przesyłki wskazane w Formularzu ofertowym to przesyłki krajowe. Zamawiaj
acy modyfikuje Załącznik nr 3.

17. Zmiana terminu składania ofert
Z uwagi na krótki czas na przygotowanie ofert Wykonawca wnosi o zmianę terminu składania ofert na dzień
14.12.2017 roku godz. 10.00
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14.12.2017 r. godz. 10.00

