
SA.2600.1.10.2014 Tarnów, 1-12-2014 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy
Tarnów  w roku  2015,  polegających  na  przyjmowaniu,  przemieszczaniu  i  doręczaniu  przesyłek
pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g, paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich w
obrocie krajowym i zagranicznym - SA.2600.1.10.2014

1, Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przygotowania  do  wysłania  dla  Wykonawcy
przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej kategorii w taki sposób aby podzielić wolumen
nadań na dwa strumienie tj. na obszar województwa małopolskiego oraz na pozostały obszar?

Odpowiedź:TAK

2, Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
zmodyfikowania  formularza  zamówienia  w  taki  sposób,  aby  jednoznacznie  wskazywał  ilości
przesyłek szacowanych do nadanie na obszar województwa małopolskiego oraz na obszar poza
granicami administracyjnymi województwa, a także. załącznika nr 1 do SIWZ w taki sposób aby
zawierał wyższej wskazany podział?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć

3, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania korespondencji w taki sposób, aby
na  stronie  adresowej  przesyłki  zostały  naniesione  przez  zamawiającego  dodatkowe  oznaczenia
literowe (oznaczenie o wymiarach min. 5 mm jedno lub dwuliterowe)?

Odpowiedź:TAK

4, Czy  Zamawiający  może  potwierdzić,  iż  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  w  pozycji  34
Zamawiający  wskazał   do  wyceny  Listy  polecone  krajowe  GABARYT  A  ze  zwrotnym
potwierdzeniem odbioru do 100g?

Odpowiedź:TAK

4. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem strefa A strefa B, strefa C, w Formularzu ofertowym
w przypadku przesyłek zagranicznych ?

Odpowiedź: Strefa A kraje UE, Strefa B – przyjęto w SIWZ 0 – czyli proszę nie wycenić, Strefa C
– brak w SIWZ

5. Czy Zamawiający może  potwierdzić  czy  w pozycjach  dot.  ze  wskazaniem ilości  0  szt.
należy wskazać cenę, jednostkową usługi?

Odpowiedź: nie wypełniać poz 0



6. Czy zamawiający potwierdza iż, w poz 1. należy wskazać wartość brutto zamówienia, która
będzie tożsama z sumą brutto poz. 1 do 83

Odpowiedź: TAK

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ust, 3 w § 8 wzoru umowy - załącznik nr 6
do SWIZ i nadania mu następującego brzmienia:
3. Rozliczenie usług następuje m podstawie faktur VA T wystawionych przez Wykonawcę w
ciągu 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Zapłata wynagrodzenia za faktycznie
wykonaną usługę będzie następowała z dołu, przelewam na konto wskazane na fakturze, w
terminie 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidło wystawionej faktury. Za dzień
zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Czy zamawiający jednocześnie uwzględni powyższą zmianę zapisów Działu XII pkt. 3 SIWZ

Odpowiedź: TAK

8.  Poczta  Polska  jako  operator  pocztowy  i  wyznaczany  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  SIWZ,  Poczta  Polska,  realizując  zamówienia,  w  cenach
wynikających z formularza, zmuszona 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 Poczcie Polskiej jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na
narażenie  Poczty  Polskiej)  na  odpowiedzialność  odszkodowawczą,  której  zakres  trudno  nawet
przewidzieć.  Ponadto zauważyć należy,  iż Wykonawca - Poczta Polska 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 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 Pzp nie jest możliwa zmiana ceny realizacji
zamówienia  podarta  w  ofercie,  na  podstawie  której  został  wybrany  dany  wykonawca,  a  nie
przewidziana w SIWZ bądź ogłoszeniu o zamówieniu, W przypadku Poczty Polskiej 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.  Zamawiający  w  SIWZ  przewidział  możliwość  zmiany  umowy
Dziale XVI SIWZ pkt. 11 jednakże nie opisał warunków zmian umowy co świetle przepisów jak
również  aktualnego  orzecznictwa  jest  niewystarczające  dla  "dokonania  zmiany  umowy,  która
zostanie uznana za nieważną,
Czy zatem, zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy  zmianę Dział XII SIWZ



pkt.9 oraz do par.10 pkt 2 na:
„ Zamawiając/ przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie;

1) jeżeli  w  czasie  trwaniu  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. 

2) Jeżeli  w  trakcie,  obowiązywania  umowy  nastąpi  ustawowa  zmiana  wysokości  stawki
podatku od towarów i usług - zmianie może ulec wysokość opłat za usługi świadczone na
podstawie tej umowy - w granicach uzasadnionych zmianą wysokości stawki podatku od
towarów i usług, Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku
od towarów Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze  strony Wykonawcy
o zaistnieniu togo zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek
od towarów i usług według stawki obowiązując na dzień wystawienia faktury VAT

3) 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 m dzień wystawiania faktury VAT,"

Odpowiedź:  W  ofercie  proszę  przyjąć  aktualne  stawki  podatku  VAT.  Zgodnie  z  wiedzą
zamawiającego stawki te nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania usługi. Zmiany korzystne
dla Zamawiającego są dopuszczalne

9, Gzy  Zamawiający  uzna  za  dopuszczalne  nadawanie  przesyłek  Zamawiającego  przez
wyłonionego  w  przetargu  Wykonawcę  u  innego  operatora  pocztowego  bez  zawarcia  z  nim
stosownej  umowy,  o  której  mowa w art  35  ust.  1  Prawa  pocztowego?  W ocenie  składającego
zapytanie dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu
i  okoliczności  świadczenia  usług  pocztowych  lub  korzystała  z  tych  usług  objęte  są  tajemnicą
pocztową  zgodnie  z  art  41  ust  1  Prawa  pocztowego,  Nie  mogą  więc,  poza  przykładami
wynikającymi z ustawy, być ujawniane przez operatora pocztowego podmiotom trzecim, w tym
także  innym  operatorom,  Czy  w  przypadku  powierzenia  przez  jednego  operatora  pocztowego
przesyłki  pocztowej  innemu  operatorowi  bez  Zawarcia  stosownej  umowy  o  współpracę
Zamawiający uzna, że działanie to stanowi naruszanie! tajemnicy pocztowej?

Odpowiedź: TAK- Zamawiający dopuszcza/Nie  - nie uzna za naruszenie prawa pocztowego

10, Czy Zamawiający dopuszcza  umieszczanie  na  przesyłce   listowej  lub  paczce  pocztowej
odmiennych  elementów  oznaczenia  dla  części  przesyłek,  tj.  znaku  opłaty  pocztowej  i/lub
nadruku/odcisku pieczęci? Do takiej sytuacji może dojść w przypadku nadania przez. Wykonawcę
przesyłki Zamawiającego u innego operatora pocztowego, w tym operatora wyznaczonego."

Odpowiedź: TAK

11, Czy Zamawiający dopuszcza nadawanie przesyłek, wymagających zachowania terminu w
dacie  nadania,  doręczanych  w  przypadkach  przewidzianych  w  kpc,  kpk,  kpa  i  Ordynacji
podatkowej przez posłańca w imieniu i na rzecz Zamawiającego u operatora Wyznaczonego?

Odpowiedź: TAK

12, Czy  Zamawiający dopuszcza 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, natomiast na podstawie zawartych umów będzie
możliwość wykazania, że te nadanie przesyłki zlecił Zamawiający?

Odpowiedź: TAK

13, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez
Zamawiającego znajdowały się informacja o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem
części zamówienia przez podwykonawców oraz inne ewentualne uwagi dotyczące obiegu przesyłki
pocztowej.

Odpowiedź: TAK


