Pabianice, dn. 12.11.2020 r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pt. „Świadczenie
usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych”.
Nr ref. MCPS/ZO/06/2020)
Udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 09.11.2020 – 10.11.2020 dotyczące przetargu
nieograniczonego na zadanie pt. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum
Pomocy Społecznej i jednostek podległych ” Nr ref. MCPS/ZO/06/2020)

Odpowiedzi na następujące zapytania:
PYTANIE 1
W Przedmiocie Zamówienia w punkcie 13 Zamawiający zawarł zapis: „ Z uwagi na specyfikę wykonywanych
zadań (m.in. składanie różnego rodzaju pism procesowych w trybie postępowania cywilnego,
administracyjnego czy sądowo – administracyjnego) Zamawiający informuje, że część generowanych
przesyłek listowych wymaga, aby potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłki skutkowało:
a) zachowaniem terminów, o których mowa w art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256 tj. z późń. Zm.)
b) wniesieniem pisma do sądu, o którym mowa w:
- art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575
t. j. z późn. zm.)
- art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.
U. z 2019 r., poz. 2325 t.j. z późń. Zm.) „.
ODPOWIEDŹ:
W związku z tym zapisem w przypadku, kiedy Wykonawca nie będzie operatorem wyznaczonym, czy
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której przesyłki rejestrowane wymagające mocy dokumentu
urzędowego będą wydzielone przez Zamawiającego w oddzielny strumień i nadane przez Wykonawcę u
operatora wyznaczonego?
TAK.
Czy Zamawiający może oszacować ilość przesyłek rejestrowanych wymagających mocy dokumentu
urzędowego?
NIE. ZAMAWIAJĄCY NIE MOŻE OSZACOWAĆ ILOŚĆ PRZESYŁEK ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ
ZWIĄZANA Z COVID 19.

PYTANIE 2
Zgodnie z opisem zawartym w punkcie 6 Zapytania Ofertowego w ramach umowy Wykonawca ma
zapewnić doręczenia do każdego adresu w kraju i za granicą. Definicja ta obejmuje również przesyłki
kierowane na adresy skrytek pocztowych obsługiwanych przez operatora wyznaczonego. Zgodnie z
wymogami określonymi przez operatora wyznaczonego w ramach współpracy z innym operatorem
pocztowym przesyłki nadawców obsługiwanych przez operatora innego niż operator wyznaczony a
przeznaczone do nadania do sieci operatora Wyznaczonego (np. kierowane na adresy skrytek pocztowych,

adresowane poza obszar obsługiwany przez operatora innego niż wyznaczony, itp.) muszą być oznaczone
napisem o treści: " Nazwa Wykonawcy......... W imieniu lub na rzecz Nazwa Zamawiającego ", a w związku
z tym czy Zamawiający wyraża zgodę na takie oznaczenie przesyłek?
Wykonawca podkreśla, że w ocenie Wykonawcy zmiana ta nie wpłynie na proces nadania, rozliczenia i
ewentualnej reklamacji usługi i dotyczyć będzie tylko niewielkiej części przesyłek kierowanych na obszary
nieobsługiwane przez Wykonawcę. W przypadku odmowy przez Zamawiającego na zmianę tego zapisu
ofertę będzie mógł złożyć wyłącznie jeden Wykonawca, co zapewne wpłynie na konkurencyjność
postępowania.
ODPOWIEDŹ:
PKT 6 ZAPYTANIA OFERTOWEGO – DOTYCZY KRYTERIUM WYBORU OFERTY

PYTANIE 3
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośba o podanie terminu realizacji usług. W załączniku
nr 2 Umowa w § 2 punkt 1 Zamawiający wskazuje termin realizacji usług od 01.01.2021 r. do 31.12.20222 r.,
natomiast w § 3 termin realizacji umowy jest wskazany w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.
ODPOWIEDŹ:
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ JEST TO OMYŁKA PISARSKA, TAK JAK W W/W PYTANIU
POTENCJALNEGO WYKONAWCY.
TERMIN REALIZACJI UMOWY JEST WSKAZANY W OKRESIE OD 01.01.2021 DO DNIA 31.12.2022.

PYTANIE 4
W treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06/2020 ogólne informacje w pkt. 1 Zamawiający umieścił
zapis:
„ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
i jednostek podległych w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. w zakresie: „ Natomiast w pkt.
VII. ppk) d. Zamawiający tego samego zapytania umieścił zapis: „Data realizacji umowy: od 01.01.2021 do
31.12. 2021”
W związku z różnymi datami wskazanymi przez Zamawiającego, Wykonawca zwraca się z prośbą o
wskazanie prawidłowych dat.
ODPOWIEDŹ:
TAK JAK W ODPOWIEDZI NA PYTANIE 3, TERMIN REALIZACJI UMOWY JEST WSKAZANY W
OKRESIE OD 01.01.2021 DO DNIA 31.12.2022.

PYTANIE 5
W treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06/2020 ogólne informacje w pkt. 17 Zamawiający umieścił
zapis: „Wartość należności za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych,
jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w zapytaniu ofertowym za dany rodzaj przesyłki oraz nadanej
rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju. Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych
potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie wynikające z wykonania ilości przesyłek określonych w formularzu cenowym.” W
treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06/2020 ogólne informacje w pkt. 24 Zamawiający umieścił
zapis: „ Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.”

Wykonawca, jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, w tym
także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalić 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 zaproszenia, 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.
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.
Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy poprzez modyfikację wskazanych
zapisów poprzez dodanie zapisu o następującym brzmieniu:
„Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie cen jednostkowych wyłącznie w przypadku
zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji zmiany cen za powszechne usługi pocztowe lub w inny
sposób przewidziany w ustawie Prawo Pocztowe”
ODPOWIEDŹ:
TAK. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA DODANIE ZAPISU W UMOWIE O NASTĘPUJĄCYM
BRZMIENIU: „STRONY PRZEWIDUJĄ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY W ZAKRESIE CEN
JEDNOSTKOWYCH W PRZYPADKU ZATWIERDZENIA PRZEZ PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI
ZMIANY CEN ZA POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE LUB W INNY SPOSÓB PRZEWIDZIANY W
USTAWIE PRAWO POCZTOWE”

PYTANIE 6
W treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06/2020 ogólne informacje w pkt. 21 Zamawiający umieścił
zapis: „Warunki płatności: Zapłata za przedmiot zamówienia będzie dokonywana na podstawie faktury
cząstkowej w terminie płatności do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do placówki
prawidłowo wystawionej faktury i podpisanej przez osobę do tego upoważniona (patrz załącznik do umowy).
Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny
jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.”
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 i nie ma w nim pojęcia „prawidłowo wystawiona faktura”, bo to, co powinno się
znajdować na fakturze określa Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Art.106e.
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.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego w zapytaniu
termin płatności bez dopisku „ prawidłowo wystawionej” 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?
ODPOWIEDŹ:
TAK. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ ORAZ IŻ TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY 14 DNI
LICZONY JEST OD DNIA WYSTAWIENIA FAKTURY VAT.

PYTANIE 7
1. W treści umowy §7 ust.1 pkt. b) Zamawiający umieścił zapis: 1) „W przypadku nieterminowego odbioru
przesyłek przygotowanych do doręczenia, Zamawiający może żądać kary umownej za niezgłoszenie się po
odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór.”
W związku z faktem, że usługa Poczta Firmowa, czyli odbiór przesyłek z siedziby klienta oparta jest o własny
regulamin, gdzie określone są kary umowne z powodu niezrealizowania usługi Poczta Firmowa w danym
dniu.
Czy Zamawiający uwzględni sugestię Wykonawcy i usunie zapis z karami umownymi za brak zrealizowanej
usługi odbioru korespondencji lub zmodyfikuje zapis na: „Usługa odbioru przesyłek będzie świadczona w
oparciu o regulamin Wykonawcy, który zawiera kary w przypadku brak odbioru przesyłek z siedziby
Zamawiającego”?
ODPOWIEDŹ:
NIE. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA USUNIECIE ZAPISU Z KARAMI UMOWNYMI.
ZAMAWIAJĄCY NIE ZNA REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO POCZTY FIRMOWEJ WYKONAWCY LUB
INNYCH UREGULOWAŃ WEWNĘTRZNYCH OFERENTA.

PYTANIE 8
W treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06/2020 stanowiący załącznik 1a, opis przedmiotu
zamówienia w wierszu numer 7 Zamawiający umieścił zapis: „Przesyłki zwykłe priorytetowe, nierejestrowane
Obszar poza Europą – stref B C i D”. W wierszu numer 17 Zamawiający umieścił zapis: „ Usługa, zwrot
przesyłki poleconej priorytetowej do siedziby Zamawiającego" w obrocie zagranicznym (obszar Europy –
strefy B, C i D) „ W wierszu numer 18 i 19 Zamawiający umieścił zapis: „ Usługa, zwrot przesyłki poleconej
priorytetowej z potwierdzeniem odbioru (ZPO) do siedziby Zamawiającego" w obrocie zagranicznym (obszar
Europy – strefy B, C i D)
Przedstawiony w obecnej formie formularz cenowy, powoduje brak możliwości określenia poszczególnych
rodzajów przesyłek.
W związku z powyższym Wykonawca prosi o rozbicie formularza cenowego na poszczególne Strefy
przesyłek, wskazanie tylko jednej, lub usunięcie, jeżeli są wskazane ilości zerowe by móc precyzyjnie
skalkulować koszt zamówienia.
ODPOWIEDŹ:
TAK, ZAMAWIAJĄCY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK NR 1A) USUNĄŁ PKT 7,
17,18,19 W ZWIĄZKU Z BRAKIEM WSKAZANYCH SZACUNKOWYCH ILOŚCI PRZESYŁEK.

PYTANIE 10
W treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06/2020 stanowiący załącznik 1a, przedmiotu zamówienia w
wierszu numer 20 Zamawiający umieścił zapis: „ Odbiór przesyłek pocztowych z siedziby zamawiającego od
01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.”
W związku z faktem, że Zamawiający określił w załączniku numer 1a, trzecią, kolejną datę do tego samego
zapytania, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie prawidłowej daty.
ODPOWIEDŹ:
TERMIN REALIZACJI UMOWY JEST WSKAZANY W OKRESIE OD 01.01.2021 DO DNIA 31.12.2022.

Jednocześnie informuję, że został opublikowane poprawione załączniki:
1. ZAPYTANIE OFERTOWE POCZTA -10.11.2020
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – UMOWA 10.11.2020 ZMIANA
3. Załącznik nr 1a - OPZ 10.11.2020 ZMIANY
Pozostałe załączniki nie ulęgają zmianie.

