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TRESC ZAPYTAN ORAZ WY,JASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKOW ZAMOWIENIA 

dot. pmetargu nieograniczonego na iwiadczcnie uslug pocztowych w obrocie krajowym i 
zagranicznym na rmcz Gminy Gr6jec 

Pvtanie 1 
Dotyczy Istotne postanowienia umowy Zal. n r  6 ust. 3 
W Istotnych postanowieniach umowy Zal. n r  6 ust. 3 Zamawiajqcy okreila, ie:  
,,Zaplata za uslugq nastqpi przelewenl w ter~ninie 21 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawia-jqcego faktury. 
Wykonawca informuje, iz faktury za uslugi ~Jocztowe wystawiane sq za poirednictwem 
scentralizowanego systemu informatycznego, ctorego wymogi okreSlajq takie kryteria jak 
termin wystawienia faktury, date wyslania fakrury do klienta, jak rowniez termin platnoici 
bqdqcy w icis1e.i zaleznoSci z terminami sporzildzanie faktury. Termin platnoici faktury od 
daty wystawienia z tytulu Swiadczonycl~ ustiig zostal wprowadzony ze wzglqdu na 
zapewnienie prawidlowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy. Takie 
rozwiqzanie da-je mozliwoSC oszacowania terminow wpiywl Srodkow oraz opoinien w ich 
platnosciacl~. 
Czy w zwiqzku z powyiszym Zamawiajacy zaakceptuje inny n i i  okreilony przez 
Zamawiajqcego w ust. 3 Istotne postanowi~:nia umowy termin platnoici tj. liczony od 
dnia wystawienia faktury okreilony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, 
pozwalajqcy terminowo dokonak platnoici za wykonane uslugi w ramach przedmiotu 
zamowienia? 

ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy zaakceptuje termin platnoici tj. liczony od dnia wystawienia faktury 
okreilony jako 21 dni od daty wystawienia f:~ktury VAT. 

Pvtanie 2 
Zamawia.jqcy w 5 6 Zai. nr 6 Istotne postanolvienia umowy wskazal ze Ceny podane przez 
Wykonawce nie bqdq podlegaly zmianom pr7ez okres obowiqzywania umowy, z wyjqtkiem 
stawki VAT na uslugi pocztowe" 
Nalezy zwrocic uwagq, i i  w przedlniocie zanlowienia Zamawiajqcy wskazal 36-miesieczny 
okres obowiqzywania umowy zawartej \v wyniku rozstrzygniqcia przedmiotowego 
postqpowania, natomiast Wykonawca jakl:, operator wyznaczony, zobowiqzany do 
Swiadczenia powszecl~nych uslug pocztowycl~, ktore ob.jqte sq przedmiotem zambwienia, nie 
moze swobodnie ustala6 cen za Swiadczenie tcgo typu uslug. Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo 
pocztowe operator wyznaczony jest zobligouany do przedtozenia Prezesowi UKE pro-jektu 
cennika uslug powszechnych, ktory co do ~asady nie moze przekroczyc maksymalnych 
rocznych poziomow oplat za ustugi powszecht~e okreilonych w decyzji, o ktorej mowa w art. 
55 ust. 1 Prawa pocztowego, dotyczqcym ~~rzystqpnoici cenowej tych uslug. Natomiast 



przepisy art. 53 i 54 ustawy Prawo pocztowe wyznaczajq Scisly reiini ustalania oplat za 
Swiadczenie powszechnych ustug pocztowych. 
Zateni w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawarte-j w wyniku 
rozstrzygniqcia przedmiotowego postqpowania. zwlaszcza wiqiqcej strony w dluiszym 
okresie czasu, w Swietle istotnych postanowien zawartych w SIWZ, Wykonawca zmuszony 
bqdzie do Swiadczenia powszechnych uslug pocztowych z naruszeniem przepisow 
ustawowych - nie tylko z zakresu praura pocztowego, ale takie cywilnego, czy 
antymonopolowego. Taki stan rzeczy bytbj niedopuszczalny, zarbwno ze wzglqdu na 
ustawowe obowiqzki ciqiqce na Wykonawcy jako operatorze publicznym, jak rowniei ze 
wzglqdu na naraienie Wykonawcy na odpowiedzialnoSC odszkodowawczq, ktorej zakres 
trudno nawet przewidziec. 
Czy zatem Zamawiajqcy uwzglqdni zn~ianq istotnych postanowien umowy poprzez dodanie 
postanowienia w nastqpujqcym brzniieniu: ,,%amawia.jqcy dopuszcza moiliwoSc dokonania 
zniiany postanowien zawarte-j umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 
1. ustaw0we.j zmiany przepisow oltreSla.jqcycl~ wysokoic naleinego podatku VAT na uslugi 

objqte zamowieniem, w czasie trwania nin tejszej umowy; jeieli w trakcie obowiqzywania 
umowy nastqpi zmiana w zakresie podiitku od towarow i ustug, Zamawiajqcy, po 
uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, 
zobowiqz~!je siq do uiszczenia optaty powiqkszonej o podatek od towarow i uslug wedlug 
stawki obowiqzuijqcej na dzien wystawienia faktury VAT, niezaleinie czy spowoduje to 
zwiqkszenie, czy t e i  zmniejszenie wysokoici wynagrodzenia brutto; 

2. zlnjany ,,cen jednostkowych brutto" w poszczegolnych pozycjach wpisanych przez 
Wykonawcq w Formularzu cenowym (stanowiqcym zatqcznik do uniowy) w sytuiacji 
spowodowane.j zmianami tych cen w spo50b dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeieli 
w trakcie obowiqzywania umowy nastqpi zmiana w zakresie cen jednostkowych 
poszczeg6lnych uslug, Zamawia-jqcy, po i~przednim pisemnym zawiadomieniu ze strony 
Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzen a, zobowiqzuje siq do uiszczenia optaty za 
Swiadczone uslugi w wysokoici obowiqzulqcej na dzien wystawienia faktury VAT? 

ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy nie wyraia zgody na dodanie 1,owy8szego postanowienia. 

Pytanie 3 
Czy Zamawiajqcy dopuszcza dodanie do Zal. nr 6 Istotne postanowienia umowy 
informacji o trebci: 
,,W przypadku uzasadnionych zastrzezeri w stosunku do ju i  odebranych przesytek (np. 
nieprawidlowe opakowanie, brak petnego adresu, niezgodnoS6 wpisow w dokumentach 
nadawczych z wpisami na przesylkach, brak znakow oplaty itp.) Wykonawca bez zb~dnej  
zwloki wyjainia je z Zamawiajqcym. 
Brak moiliwoici wyjainienia zastrzeieli, o kt5rych luowa lub ich usuniqcia w dniu odbioru 
przesytek od Zamawiajqcego powodii.je, iz qadanie przesylek przez Wykonawcq nastqpi 
w dniu nastqpnym lub ich calkowitym usuniqciu przez Zamawiajqcego". 



ODPOWIEDZ 
Tak, Zamawiajqcy dopuszcza dodanie powykszej informacji. 

Pvtanie 4 
W istotnych postanowieniach umowy Zaniawiaiqcy w ust. 1 ,  ust. 7 i ust. 10 powolu.je siq na 
nieaktualny akt prawny dotyczqcy reklamac i powszechnej uslugi pocztowe.j w zakresie 
przesylki rejestrowanej i przekazu pocztoviego. Wykonawca wnosi o sprostowanie i 
powolanie sie na akt prawny obowiqzujqcy a mianowicie: Rozporzqdzenie Ministra 
Administrac.ji i Cyfryzac.ji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji uslugi pocztowej 
Dz. U. 20 1 3 poz. 1 468. 

ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy dokonuje zmiany lstotnych postanowien umowy w ust. 7 i ust. 10 
i powoluje siq na Rozporzqdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 
listopada 2013 r. w sprawie reltlamacji uslugi pocztowej Dz. U. 2013 poz. 1468. 

Pvtanie 5 
Czy Zamawiajqcy uzna za dopuszczalne nadawanie przesylek Zamawia-jqcego przez 
wylonionego w zlozonej ofercie Wykonawcq u innego operatora pocztowego bez zawarcia z 
nim stosownej umowy, o kt6re.j mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego i w konsekwencji 
uzna za dopuszczalne Swiadczenie przez Wyk(.miwcq uslug w formie, w kt6rej Wykonawca w 
istocie jest poirednikiem pomiqdzy Zarnawia.jqcym, a innym operatorem (w tyrn operatorem 
wyznaczonym)? 
W ocenie sk1ada.jqcego zapytanie. umowa o 1;tore-j mowa w art. 35 Prawa pocztowego jest 
jedynym sposobem zapewnienia swiadczenia uslugi zgodnie z okreiloilymi wymogami przy 
pelny~ii zachowaniu warunkow konkurency.jnc4ci postepowania i jednoczesnego zapewnienia 
skutkow, o ktorych mowa m.in. w przepisach ;~r t .  57 $ 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 5 2 KPC, art. 
17 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie Art. 35. ust 1 .  ustawy Prawo pocztowe operator 
pocztowy, kt6ry zawarl z nadawcq ulnowc o Swiadczenie uslugi pocztowej, moie po 
przyjeciu przesylki pocztowej powierzyc dslsze wykonanie uslugi innemu operatorowi 
pocztowemu na podstawie umowy o wspolpracq zawieranej w fonnie pisemne-j. 
Istotna w przedmiotowej sprawie jest rowniej. regulacja ust. 2- zgodnie, z ktorq w umowie o 
wspolpracq operatorzy pocztowi okreSlqiq w s.!czegolnoSci: 
1 .  zakres wspolpracy; 
2. wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynnoici zwiqzane z realizacjq 

umowy; 
3. zakres i sposob przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesylek 

pocztowych w celu zapewnienia bezpiec;:e6stwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i 
zabezpieczenia przesylek pocztowych w pl-zypadkach, o ktorych mowa w art. 36; 

4. zasady przekazywania operatoro\vi poc7toweniu, ktory zawarl z nadawcq umowq o 
Swiadczenie uslugi pocztowej, przesylek niedorqczalnych oraz przesylek pocztowych, 
ktorych dotyczy prawo zastawu; 

5 .  zasady przekazywania przesylek pocztc~wych zwroconych z powodu niewiaSciwego 
doreczenia do oddawczej skrzynki pocztorve-j; 



6. termilly wykonania przez operatora pocztolvego czynnoici okreilonych w umowie; 
7. zasady odpowiedzialnoSci za naruszenie warunkow uniowy. 
W Swietle powyiszych regulacji stwierdzic nalezy, i i  umowa zawarta pomiqdzy operatorami 
na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe nioie, a nawet powinna szczego1owo regulowac 
zasady wspotpracy miqdzy stronami, w tym precyzyjnie okreSlaC terminy wykonania przez 
danego operatora pocztowego (w tym operatxa wyznaczonego) czynnoSci okreilonych w 
umowie. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby w pisemnej umowie pomiedzy operatorami 
terminy wykonania okreilonych uslug byly zbiezne z terminami przewidzianymi w 
przepisach art. 57 fj 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 S 2 KPC, czy art. 17 ustawy Prawo pocztowe. 
1nacze.j niowiqc operatorzy pocztowi mogq tak ukszta1towaC warunki wspolpracy (w tym 
zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody umow) aby spelniac warunek stawiany przez 
Zamawiajqcego w przedmiotowym postqpow;!niu, np. poprzez ustalenie i i ,  nadanie (w tym 
dalsze przekazanie przesylki do dorqczenia) musi nastqpid w terminie jej przy-jqcia od 
nadawcy, co pozwala na zachowanie skutl\6w przewidzianych w przytoczonych wyiej 
przepisach. Zamawiajqcy nie ogranicza moili~voSci korzystania przy realizacji zamowienia z 
podwykonawcow, a taki charakter mialby opct-ator pocztowy bqdqcy stronq umowy zawarte-j 
z wykonawcq na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe. Ponadto takie uregulowanie 
stosunkow pomiedzy wykonawcq a podwykon.iwcami, zapewnia spelnianie innych wymogow 
Zaniawia.jqcego, w tym w szczegolnoSci wymog koniecznoSci realizacji zamowienia 
zgodnie z ustawq Prawo pocztowe i akta~ni wykonawczymi. Przyjqcie innego trybu np. 
Swiadczenie usti~g w charakterze poirednil~a (,,poslanca" przekazujqcego przesylki od 
Zamawia.jqcego do innego operatora) powojii.je, iz w Swietle przepisow ustawy Prawo 
pocztowe Zamawiajqcy nie jest stronq dla kolicowego operatora pocztowego realizujqcego 
usluge dorqczenia przesylki, co pozbawia go faktyczne-j moiliwoSci dochodzenia 
odszkodowan czy skiadania reklan~ac.ji w przypadku je-j nienaleiytego wykonania albo 
chocby dochodzenia wlaiciwego dokonywa2ia i rozliczania tzw. zwrotow, za ktore (w 
przypadku operatora wyznaczonego) Zama~diajqcy bedzie uiszczal oplatq gotowkq jako 
usluge Swiadczonq poza umowq o zamowienie publiczne. 

ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy nie dopuszcza nadawania przesylek Zamawiajqcego przez 
wylonionego w zloionej ofercie Wykonawcq u innego operatora pocztowego bez 
zawarcia z nim stosownej umowy, o kt6rej rnowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego 

Pvtanie 6 
Czy Zaniawizijqcy dopuszcza nadawanie prz~:syfek wymaga-jqcych zachowania tenninu w 
dacie nadania, doreczanych w przypadkach 3rzewidzianych w kpc, kpk, kpa i Ordynacji 
podatkowej przez poslanca w imieniu i na rzec z Zamawiajqcego u operatora Wyznaczonego? 
Wykonawca wskazuje, iz w przypadku dopusi:czania nadawania przesylek przez poslanca dla 
Zan~awiajqcego i jego jednostek bedzie wiqza to sie wykonywaniem dodatkowych czy~~noSci, 
co przeloiy siq na wzrost pracocli~onnoSci a takie wplynie na zwiekszenie kosztow 
ponoszonych przez Zamawiajqcego. 



ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy nie dopuszcza nadawania pnesylek wymagajqcych zachowania terminu 
w dacie nadania, doreczanych w przypadkach pmewidzianych w kpc, ltpk, kpa i 
Ordynacji podatkowej przez poslanca w imieniu i na rzecz Zamawiajqcego u operatora 
Wyznaczonego. 

Pytanie 7 
Czy Zamawia.jqcy, w przypadku dopuszczenia mozliwoici nadawania przesylek przez 
Operatora pocztowego w imieniu i na rzecz i'.amawiajqcego, jest swiadorny, iz faktycznym 
Nadawcq przesylek bedzie wowczas operator yocztowy, a nie Zamawiajqcy? Powyzsze lnoze 
budzic wqtpliwoici adresatow przesylek oraz organow, ktorym Zamawiajqcy bqdzie 
przedstawial dowody nadania korespondencji. 

ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy wymaga aby faktycznym Nad:~wcq przesylek by1 Zamawiajqcy. 

Pvtanie 8 
Czy Zan~awiajqcy akceptuje ryzyko zwiqzane z opoinienien~ nadania przesylek przez 
operatora pocztowego, dla ktorych dzien n;tdania przesylki ma by6 ostatnim dniem na 
zachowanie terminu okreilonego w kpc, kpk, I..pa i Ordynacji podatkowej? Czy Zamawiajqcy 
uwzglqdnil, i i  to Zamawiajqcy poniesie konsckwencje wynika-jqce z niedochowania tern~inu 
zloienia pislna w ostatnim dniu? 

ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy wymaga aby przesyllti zostaty nadane pmez Wykonawce w dniu 
przekazania do Wykonawcy. 

Pytanie 9 
Czy na kaide-j przesylce nadawane.j w ramacl I realizacji zamowienia, zamawiajqcy wymaga, 
aby wykonawca umieszczal sw6j znak opl;.ty za przesylki jednoznacznie identyfikujqcy 
wylqcznie Wykonawcq? 

ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy wymaga aby na  przcsylce znajdowal sie znak  oplaty umieszczony pmez 
Zamawiajqcego. 



Pvtanie 10 
Zamawiajqcy w SIWZ zawarl klauzulq spolecznq, ktora bqdzie zastosowana jako Iiryterium 
oceny ofert. Natomiast fonnularzu ofet-ty nie 7awarl stosownego zapisu czy te i  oswiadczenia 
dotyczqcego w/w klauzuli. 
W zwiqzku z powyiszym Wyltonawca zwraca siq z proibq o wyjainienie czy wystarczy 
Zamawiajqcemu stosowne podpisane prze7 osobq umocowanq oiwiadczenie dotyczqce 
zatrudnienia (na warunkach jakie Zamawiaiqcy okre6lil w SIWZ)? 

ODPOWIEDZ 
Zamawiajqcy oiwiadcza ii do oferty wystarczy dolqczyc! oiwiadczenie Wykonawcy 
dotyczqce zatrudnienia na warunkach jakie Zamawiajqcy okreilil w SIWZ 
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