Pabianice, dn. 01.12.2020 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/06A/2020)
Udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 dotyczące przetargu nieograniczonego na
zadanie pt. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i
jednostek podległych ” - o nr ref. MCPS/ZO/06A/2020)

Odpowiedzi na następujące zapytania:
PYTANIE 1.
1.
W treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06A/2020 ogólne informacje w ust. IV pkt.
21) Zamawiający umieścił zapis:
„ Warunki płatności: Zapłata za przedmiot zamówienia będzie dokonywana na podstawie faktury
cząstkowej w terminie płatności do 14 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 ZAPISU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

2.
W treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06A/2020 ogólne informacje w ust. IV. 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:
ZAMAWIAJĄCY JUŻ UWZGLĘDNIŁ TEN ZAPIS W & 4 PKT. 11 UMOWY.
3. W treści umowy §4 ust.10 Zamawiający umieścił zapis: 1) „Każda zmiana cen za wykonanie
usługi musi być potwierdzona aneksem do umowy, zatwierdzonym przez osoby upoważnione do
jego podpisania.”
Informowanie Zamawiających o zmianie cennika za powszechne usługi pocztowe w obrocie
krajowym i zagranicznym odbywa się za pośrednictwem listu poleconego, który jest wysyłany za
pomocą scentralizowanego ośrodka wydruków i konfekcjonowania. W związku z powyższym
Wykonawca nie przewiduje dostarczenia do Zamawiającego aneksu o zmianie cen.
Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę w umowie poprzez usunięcie zapisu.?
ODPOWIEDŹ:
NIE. ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODĘ NA ZMIANĘ §4 UST.10. ZAMAWIAJĄCY KAŻDĄ
ZMIANĘ CENNIKA MUSI ZAAKCEPTOWAĆ RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZATWIERDZENIA
PRZEZ PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ZMIANY CEN ZA POWSZECHNE USŁUGI
POCZTOWE LUB W INNY SPOSÓB PRZEWIDZIANY W USTAWIE PRAWO POCZTOWE.
4. W treści zapytania ofertowego nr ref.MCPS/ZO/06A/2020 ogólne informacje w ust.1 Zamawiający
umieścił zapis: 2) „ Zakres zamówienia NIE obejmuje odbioru przesyłek przeznaczonych do nadania
w placówce nadawczej Wykonawcy. Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie przesyłek

przeznaczonych do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i jednostek podległych w placówce
odbiorczej Zamawiającego tj.
a) Centrum Seniora Konopnickiej 39,95-200 Pabianice
b) MCPS, Gdańska 7, 95-200 Pabianice
c) DOA, Cicha 24, 95-200 Pabianice
d) WTZ, Jana Pawła II 68,95-200 Pabianice
e) Junior, OPI, Partyzancka 31, 95-200 Pabianice , 1 piętro
3. Usługa realizowana musi być co najmniej przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
Szacunkowa ilość przesyłek do nadania w ww. okresie została określona w Opisie Przedmiotu
Zamówienia załącznik nr 1 a – do umowy.
Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym
i zagranicznym, w zakresie nadawania przesyłek pocztowych, oraz paczek. Zamówieniem objęta
jest tylko i wyłącznie korespondencja wychodząca od Zamawiającego. Mimo to Zamawiający
postawił wymóg doręczania korespondencji przychodzącej do Zamawiającego (nadawanej przez
prywatnych nadawców, jak i przez innych zamawiających) .
Zwracamy uwagę, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem
niniejszego postępowania, a konsekwencją umowy zawartej z nadawcą, natomiast Zamawiający
występując w roli adresata nie jest stroną umowy o nadawanie.
Wobec powyższego Wykonawca wnioskuje o modyfikację postanowienia w zakresie rezygnacji
z określania dostarczenia przesyłek nadchodzących do Zamawiającego, oraz rezygnację zapisów
dotyczących odbioru przesyłek.
ODPOWIEDŹ:
ZAMAWIAJĄCY ZWRACA UWAGĘ, IŻ ZGODNIE Z TYTUŁEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
JEST ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY
SPOŁECZNEJ I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH. ZGODNIE Z ART. 45 – PRAWO POCZTOWE, DO
USŁUG POWSZECHNYCH ZALICZA SIĘ ŚWIADCZONE W OBROCIE KRAJOWYM I
ZAGRANICZNYM W RAMACH OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 46, USŁUGI
POCZTOWE OBEJMUJĄCE PRZYJMOWANIE, SORTOWANIE, PRZEMIESZCZANIE I
DORĘCZANIE. ZGODNIE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM PKT 2 PPKT 18 ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA, ABY WYKONAWCA DYSPONOWAŁ PLACÓWKĄ NADAWCZĄ W PABIANICACH,
PONIEWAŻ PRZESYŁKI POCZTOWE BĘDĄ DOSTARCZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO
PLACÓWKI W PABIANICACH, A NIE ODBIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ. INNE USŁUGI CZY
CZYNNOŚCI ZGODNIE Z W/W ART. I ZAPYTANIEM OFERTOWYM POZOSTAJĄ PO STRONIE
WYKONAWCY.
4. W treści umowy §7 ust.1 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, że Zamawiający nie przewiduje w treści zapytania ofertowego numer
ref.MCPS/ZO/06A/2020 ogólne informacje, odbioru przesyłek Wykonawca zwraca się o usunięcie
wskazanego zapisu z umowy.
ODPOWIEDŹ:
TAK. ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA USUNIĘCIE Z UMOWY W/W ZAPISU.

