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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i
Miasta w Węglińcu w 2018 roku.
Organizator informuje, iż wpłynęło zapytanie do treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej .
Niniejszym udzielam wyjaśnień.
PYTANIE NR 1
W treści zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i
Miasta w Węglińcu w 2018 roku., w pkt.I, ppkt.5.5 oraz w załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w
paragrafie 7, pkt.3, Organizator określił:
„Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Organizatora na konto Oferenta w
terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Organizatora”.
Oferent 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 oferenta oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie
rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach w
celu zachowania płynności finansowej oferenta.
Czy w związku z powyższym Organizator zaakceptuje inny zapis niż określony w treści zaproszenia do
złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2018
roku., w pkt. I, ppkt 5.5 oraz w załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w paragrafie 7, pkt.3 : 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 a co za tym idzie
dokona modyfikacji przedmiotowego zapisu w następujący sposób ?
„Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Organizatora na konto Oferenta w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT do siedziby Organizatora”.
ODPOWIEDŹ NR 1
Patrz modyfikacja z dnia 06.12.2017r.
PYTANIE NR 2
W Formularzu asortymentowo-cenowym w załączniku nr 1 do oferty, w pkt. I.5 Organizator określił
usługę dodatkową „Potwierdzeniem odbioru”. Jednocześnie Organizator nie określił czy w pkt. I.5,
wskazane pozycje oraz przypisane ilości dotyczą listów poleconych ekonomicznych, priorytetowych z
usługą potwierdzeniem odbioru czy tylko dotyczą usługi potwierdzenie odbioru.
W związku z powyższym Oferent zwraca się o doprecyzowanie,pkt.I.5. Formularza asortymentowocenowego.
ODPOWIEDŹ NR 2
Patrz modyfikacja z dnia 06.12.2017r.

PYTANIE NR 3
W treści zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i
Miasta w Węglińcu w 2018 roku., w pkt. VIII, pkt.1, w załączniku nr 1 do zaproszenia (Formularz oferty)
w pkt. 2 oraz w załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w paragrafie 5, pkt.3, Organizator określił:
„Ceny zaoferowane przez Oferenta w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres
obowiązywania Umowy.”
Organizator nie przewiduje możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku
do treści oferty (zapis umowy par.11).
Oferent jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które
objęte są przedmiotem zamówienia, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Art.
53 i nast. 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, w świetle postanowień zawartych we wzorze umowy, Oferent 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 ustawowe obowiązki ciążące na Oferencie jako operatorze
wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Oferenta na odpowiedzialność odszkodowawczą,
której zakres trudno nawet przewidzieć.
Czy zatem Organizator uwzględni powyższe i w treści zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.:
Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2018 roku., w pkt. VIII, pkt.1, w
załączniku nr 1 do zaproszenia (Formularz oferty) w pkt. 2 oraz w załączniku nr 3 do zaproszenia
(umowa) w paragrafie 5, pkt.3 doda postanowienia o następującym brzmieniu:
„Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta w następujących przypadkach:
a)
gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących usługi lub
usług należących do przedmiotu umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych,
odpowiednio, tej usługi lub usług, w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości stawki podatku VAT.
W powyższym przypadku Organizator zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od
towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT,
b)
w przypadku wprowadzenia przez Oferenta powszechnie obowiązujących w jego działalności
nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Organizator dopuszcza możliwość
zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez
Organizatora, a w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod
warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej. W powyższym przypadku Organizator zobowiązuje się do uiszczenia opłaty
za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT”?
Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Organizator zmieni zapis treści
zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w
Węglińcu w 2018 roku., w pkt. VIII, pkt.1, w załączniku nr 1 do zaproszenia (Formularz oferty) w pkt. 2
oraz w załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w paragrafie 5, pkt.3
ODPOWIEDŹ NR 3
Patrz modyfikacja z dnia 06.12.2017r.
PYTANIE NR 4
W załączniku nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej, w pkt. 11, Organizator określił:

„ Oferent będzie doręczał do siedziby Organizatora o, której mowa w pkt 6 pokwitowane przez adresata
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w
ciągu 7 dni od dnia 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 2013r w sprawie
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, 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 Oferent, będący operatorem wyznaczonym,
zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, nie jest zobligowany do zachowania
terminu 7-dniowego w 100%, Oferent wnioskuje, aby Organizator zmodyfikował zapis dotyczący
terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił przepisy Rozporządzenia.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na:
„ Oferent będzie doręczał do siedziby Organizatora o, której mowa w pkt 6 pokwitowane przez adresata
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.”
ODPOWIEDŹ NR 4
Patrz modyfikacja z dnia 06.12.2017r.
PYTANIE NR 5
W załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w paragrafie 5, pkt.7, Organizator określił:
„ W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według obowiązujących stawek
VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto.”
Czy Organizator dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, 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 – czy wówczas
Organizator, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Oferenta 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 Oferenta
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, Organizator, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony
Oferenta o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi
w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT?
ODPOWIEDŹ NR 5
Patrz modyfikacja z dnia 06.12.2017r.

PYTANIE NR 6
W załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w paragrafie 11, Organizator określił:
„ W przypadku zmian przepisów prawa w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy Oferent jest
zobowiązany do stosowania się do nich bez obciążania Organizatora dodatkowymi czynnościami

nieprzewidzianymi w umowie, a w szczególności dodatkowymi obciążeniami finansowymi, z
wyłączeniem obowiązków leżących po stronie Organizatora nałożonych na niego przez zmianę prawa. W
takiej sytuacji zastosowanie ma § 8 pkt 7 niniejszej Umowy.”
Oferent wnioskuje o wykreślenie zapisu §11 Umowy wskazując, iż w § 8 wskazanej Umowy brakuje
ustępu 7.
ODPOWIEDŹ NR 6
Patrz modyfikacja z dnia 06.12.2017r.

PYTANIE NR 7
W załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w paragrafie 12, ust. 8, Organizator określił:
„Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia przez Oferenta
omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W takim przypadku Oferent zapłaci
Organizatorowi karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5
ust.1.”
Zgodnie z postanowieniami art. 41 i 42 ustawy Prawo pocztowe, operator pocztowy jest zobowiązany do
zachowania tajemnicy pocztowej – obowiązek ustawowy czyni nieuzasadnionym regulowanie umowne
tej kwestii.
Art. 41.
1.
Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje
dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług
pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z
tych usług.
2.
Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:
1) operator pocztowy;
2) osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej.
3.
Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności:
1) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową;
2) otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich treścią;
3) umożliwianie osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu wykonywanie
czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.
4.
Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej:
1) podejmowanie działań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej;
2) posługiwanie się przez operatora pocztowego referencjami obejmującymi dane dotyczące podmiotów
korzystających z jego usług pocztowych oraz rodzajów tych usług, w przypadku gdy dane te są
publikowane za zgodą podmiotów, których one dotyczą.
5.
Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.
6.
Operator pocztowy jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie
uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów
wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem
tajemnicy pocztowej.
Art. 42. Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane,
opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą
świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią
inaczej.
Uwzględniając powyższe oraz przedmiot zamówienia – usługi pocztowe, Oferent wnosi o wykreślenie
zapisu w załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w paragrafie 12, ust. 8, mówiącym o karze umownej.

ODPOWIEDŹ NR 7
Powołane przepisy regulują kwestie zachowania tajemnicy, a zapis § 12 pkt 8 umowy dotyczy
konsekwencji naruszenia danych obowiązków. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w
załączniku nr 3 do zaproszenia (umowa) w paragrafie 12, pkt 8, mówiącym o karze umownej.

Organizator przesuwa termin składania ofert na dzień 13.12.2017r. do godz. 12.00
Oferty nie uwzględniające w/w zmian będą odrzucone jako nie odpowiadające treści
Zaproszenia do składania oferty cenowej

