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odpowiedzi na pytania oferęnta.

DoĘczy: Zaproszenla do złoŻęnia ofer1y cenowej na ,,Usługi pocztowe napotrzeby Urzędu
Gminy i Miasta w Węglińc'Uw 202I foku".
Pvtanie 1

.

Wtreścizaproszenia w pkt' l.5, ppkt.S.S orazw załączniku nr 3 do zaproszenia
określił:

W

s 7 , ust.3 organizator

PłatnośĆza fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta organizatora na konto oferenta w terminie 21
dni od daty wystawienia faktury VAT do siedziby Organizatora."

,,

oferent informuje, iz faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu
informatycznego, ktÓrego wymogi określajątakie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do
klienta, jak równiez termin płatnościbędący w ścisłejzależnościz terminami spoaądzenia faktury. Standardowo

obowiązujący termin płatnościfaktury okreŚlony jako 14 dni od daty wystawienia faktury zostałwprowadzony ze

względu na zapewn|enie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania
płatnościami wynikającymi z zawar1ych umów. Takie rozwiązanie daje mozliwośćoszacowania terminow wpływu
środków oraz opoŻnień w ich płatnościach w celu zachowania płynnościfinansowej oferenta.

Czy w związk: z powyŻszym organizator zaakceptuje inny niz określony w treŚci zaproszenia w pkt' l.5, ppkt.S.S

orazwzałączniku nr3 do zaproszenia w$

7,

ust'

3

termin płatnościtj. liczony od dnia wystawienia faktury
okreŚlony jako 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonaÓ płatnościza wykonane
usługi w ramach przedmiotu zamówienia

a Co za tym idzie dokona

modyfikacji pzedmiotowego zapisu w

następujący sposób ?
,, PłatnoŚć

za fakturę VAT będzie dokonana pzelewem z konta organizatora na konto oferenta w terminie 14 dni

od daty wystawienia faktury VAT do siedziby Organizatora."

Pvtanie

2

W treścizaproszenia w pkt. Vlll'1 ,, oraz w załączniku nr 2 do zaproszenia pkt.19., oraz w załączniku nr' 3 do
zaproszeniaW s 5, ust' 2,3 oraz8 , organizatorokreśla;
,,Cena określona przez oferenta w ofercie zostanie ustalona na okres wazności umowy i nie będzie podlegac
zmianie.

,,

oraz
,,Zamawiający zastrzega sobie możliwośĆnadania przesyłek orazpaczek o innych wymiarach niż podane powyzej.
W przypadku nadania przez organizatora takich przesyłek' podstawą rozliczeń będą ceny z załączonego oo uńowy
cennika usług pocztowych oferenta, który stanowic będzie załącznik nr4 do umowy.''
Oraz

.

,,oferent zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych brutto podanych w Formularzu asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2' Ceny zaoferowane przez oferenta w ofercie przetargowej nie ulegną podwyzszeniU przez cały okres
obowiązywania umowy, z zastrzeŻeniem $ 5 pkt 7.
8. W przypadku nadania przez organizatora pzesyłek nieujętych w załączniku nr 2 do umowy podstawą rozliczeń
będą ceny zzałączonego do umowy cennika usług pocztowych oferenta, który stanowi załącznik nr 4 do umowy''.
1

Sporządził: Łukasz Jochna

t,

oferent jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych,

w tym takze usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalaĆ cen za świadczenie tego typu usług.

Przepisy zamieszczone w rozdziale lV ustawy Prawo pocztowe Wyznaczają ścisłyrezim ustalania opłat za
świadczenie powszechnych usług pocztowych.
Zatem w pzypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego
postępowania , zwłaszcza wiążącej strony W dłuzszym okresie czasu, W świetle istotnych postanowień zawańych w
treŚci zaproszenia, oferent realizując zamowienia w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do
świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa
pocztowego, ale takze cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan zeczy byłby niedopuszczalny zarÓwno ze
względu na ustawowe obowiązki ciąŻące na oferencie jako operatorze wyznaczonym, jak rÓwnież ze względu na
narazenie oferenta na odpowiedzialnoŚĆ odszkodowawczą' ktÓrej zakres trudno nawet przewidzieÓ'
Zgodnie z art'' 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
ofeńy, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że organizator pzewidział mozliwośćdokonania
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówienIu lub w specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia oraz określiłwarunki
takiejzmiany.
Czy zatem organizator uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy poprzez modyfikację $ 5 wzoru Umowy
i rozwinięcie zapisow dotyczących zmian cen i podatku VAT' poprzez nadanie mu następującego bŻ mienia:
''organizator dopuszcza możliwośÓ dokonania zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Oferenta, w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jezeli w trakcie obowiązywania
umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarow i usług, organizator, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu ze strony oferenta o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej
o podatek od towarow i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;

b) zmiany ',cen

jednostkowych brutto''

W

poszczegÓlnych pozycjach wpisanych

przez

oferenta

w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposob

dopuszczony przez Prawo pocztowe; jezeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen
jednostkowych poszczególnych usług, organizator, po upzednim 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 na pytanie nr

1.

organizator nie wyruŻa zgody na wprowadzenle zmlan w treścizaproszenia w pkt. I.5' ppkt.5.5 oraz
w załącznIku nr 3 do zaproszeniaw $ 7, ust.3 .

odpowiedź na pytanie nr 2,
organtzator ntewyraŻazgody na wprowadzenie znian w pkt. \ĄII. I., oraz w zŃącznlkll nr 2 do
zaproszenia pkt. 19., otazw załączniku nr. 3 do zaproszenia w $ 5 , ust. 2,3 oraz 8

;',ffi
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