Police, 8 grudnia 2017 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach”
Zamawiający, na podstawie art.38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)), przekazuje treść wniesionych zapytań wraz z
wyjaśnieniami.
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen usług pocztowych w trakcie trwania umowy w
przypadku ich akceptacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób
dopuszczony przez Prawo Pocztowe?
Zamawiający nie dopuszcza zmian cen w trakcie trwania umowy.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany cen za wykonywane usługi w trakcie trwania umowy w
przypadku zmiany wysokości podatku VAT za usługi pocztowe w 2017 roku?
Cena usługi netto pozostanie bez zmian, zmieni się tylko wysokość stawki VAT.
Zamawiający dopuszcza zmiany cen w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany wysokości
podatku VAT za usługi pocztowe.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapisy Umowy uwzględniały zmiany wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w poniższych przypadkach:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zwracamy uwagę, że nawet Umowy zawierane na okres krótszy (mniej niż 12 miesięcy), bywają
w pewnych okolicznościach (przykładowo w okresie na przełomie roku) wrażliwe na wpływ
czynników makroekonomicznych, zatem konieczność zawierania postanowień o zasadach
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy jest jak
najbardziej uzasadniona.
Bez wątpienia istotnym celem wprowadzenia ww. zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa
zatrudnienia i godnego wynagrodzenia wszystkim tym pracownikom wykonawcy, którzy zostali
zaangażowani do realizacji określonego zamówienia publicznego. Taka postawa pozwoli
wzmocnić nie tylko rynek pracy, ale także prawidłową wycenę ofert oraz sposób realizacji
zamówienia. Troska o należyte wynagrodzenie wykonawcy niejednokrotnie może się przełożyć
na jakość oraz efektywność realizowanych przez wykonawców zamówień, o którą od dawna tak
bardzo zabiegają instytucje zamawiające.

Zamawiający dopuszcza zmiany cen w trakcie trwania umowy jedynie w przypadku zmiany
wysokości podatku VAT za usługi pocztowe.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie programu elektronicznego – EN (elektroniczny
nadawca). Elektroniczny Nadawca (EN) to internetowa aplikacja, która powstała z myślą, aby
usprawnić proces nadawania przesyłek pocztowych. Umożliwia elektroniczny proces
nadawania przesyłek. Za pomocą tego programu, jest możliwość samodzielnego generowania
dokumentów nadawczych, tworzenia książki adresowej – łatwe zarządzanie własną bazą
odbiorców (adresatów), generowania nalepek adresowych. Aplikacja dokonuje
automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami o nadawanych przesyłkach,
komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie. Wszystkie przesyłki
nadane za pomocą aplikacji można śledzić z jej panelu lub generować poprzez zbiorczy raport
w formacie xls.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania programu elektronicznego – EN (elektroniczny
nadawca).
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza oznakowanie przesyłek wyróżniających poszczególne usługi
zgodnie z Regulaminem Wykonawcy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym?
Zamawiający dopuszcza oznakowanie przesyłek wyróżniających poszczególne usługi zgodnie
z Regulaminem Wykonawcy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy wykonawczej do umowy ramowej lub
dopisanie do przedstawionego wzoru umowy elementów nie ujętych w umowie, a mającymi
wpływ na warunki współpracy? Umowa wykonawcza nie stałaby w sprzeczności z umową
ramową, a jedynie uzupełni-uszczegółowi postanowienia umowy?
Zamawiający nie dopuszcza podpisania umowy wykonawczej do umowy ramowej.
Do przedstawionego wzoru umowy zostaną dodane elementy wynikające z możliwości, które
Zamawiający dopuścił do wykonania w trakcie trwania postępowania, a które w umowie nie
zostały ujęte.
Pytanie 7
W IX Części SIWZ jako kryterium oceny ofert Zamawiający jako 2 kryterium określił „ Liczbę
osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych wg stanu na dzień 1 listopada 2017
r”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę daty wyliczenia wskaźnika na dzień 31.10.2017?
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę daty wyliczenia wskaźnika na dzień 31.10.2017 r.
Pytanie 8
W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający zastrzega, że cena podana w punktach 1.1 oraz 1.2
oferty zawiera wszystkie koszty zamówienia w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018, natomiast
w Załączniku nr 2 do SIWZ będącym Formularzem asortymentowo – cenowym 1 , w pozycji

11D, Zamawiający umieścił ryczałt jednomiesięczny za usługę odbioru korespondencji od
Zamawiającego.
Prosimy o modyfikacje i w kolumnie 4 określenie ryczałtu w ilości 12 miesięcy. Tak
skalkulowana cena będzie faktycznie zawierać wszystkie koszty zamówienia na 12 miesięcy.
Korekta do SIWZ została wprowadzona.
Pytanie 9
Czy Zamawiający będzie skłonny na modyfikację Formularza Asortymentowo – Cenowego nr
1 z uwzględnieniem podziału i podania ilości dla przesyłek listowych miejscowych , przy czym
przesyłki miejscowe należałoby rozumieć jako przesyłki nadane i doręczane na terenie Miasta
Police.
Korekta do SIWZ została wprowadzona. Za przesyłki miejscowe Zamawiający rozumie
przesyłki doręczane na terenie Miasta Police.
Pytanie 10
W § 5 pkt. 2 Wzoru Umowy Zamawiający umieścił zapis o treści : „ Wykonawca zobowiązany
jest do stosowania cen jednostkowych brutto podanych w formularzu stanowiącym załącznik nr
2 do Umowy”. Natomiast w Załączniku nr 2 do SIWZ kolumna 8 jest wyliczeniem Ceny łącznej
brutto liczonej jako wartość netto plus VAT.
Prosimy o modyfikację zapisu na treść” Cena łączna brutto( iloczyn ceny jednostkowej brutto
i szacowanych ilości przesyłek”.
Korekta do SIWZ została wprowadzona.
Pytanie 11
We wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ ,§ 6 pkt. 1 Zamawiający umieścił zapis
o treści : „§ 6. 1. Rozliczenia finansowe między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy
dokonywane będą z dołu, tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, przy czym
obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 5.”
Prosimy o wyjaśnienie co oznacza powyższy zapis gdyż w treści Umowy nie ma ust. 5.
Zapis w umowie został skorygowany w następujący sposób:
„§ 6. 1. Rozliczenia finansowe między Stronami z tytułu realizacji przedmiotu umowy
dokonywane będą z dołu, tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, przy czym
obliczenia dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.”

Pytanie 12
Prosimy o zmianę terminu płatności faktur na 14 dniowy termin płatności liczony od daty
wystawienia faktury. Zapis umieszczony przez Zamawiającego nie pozwala Wykonawcy na
jednoznaczne wskazanie terminu płatności faktury, co znacząco utrudni rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą.
W związku z powyższym prosimy o jego modyfikację oraz wyrażenie zgody przez
Zamawiającego na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej. Wygenerowane e-faktury w

formacie PDF były by automatycznie wysyłane na wskazane przez Zamawiającego adresy emailowe.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktur. Zamawiający wyraża
zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej.
Pytanie 13
Prosimy o modyfikację treści §7 pkt. 5 Wzoru Umowy na treść: „ za dzień zapłaty przyjmuje
się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
Zapis umieszczony przez Zamawiającego nie pozwala Wykonawcy na jednoznaczne wskazanie
terminu płatności faktury, co znacząco utrudni rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcą.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.
Pytanie 14
Prosimy o wyjaśnienie zapisu w § 8. Pkt 2 Wzoru Umowy co należy rozumieć pod pojęciem
"nienależne wykonanie”?
Czy jednokrotne opóźnienie w doręczeniu przesyłki też będzie podstawą do rozwiązania
Umowy, a co za tym idzie do naliczenia kary umownej?
Zapis został usunięty ze wzoru umowy.
Pytanie 15
W § 8 pkt. 3 Wzoru Umowy, Zamawiający umieścił zapis: „Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto Umowy określonej w § 5 ust.
1, w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Uprzejmie informujemy, że wskazana kara umowna, są jednostronna i obciąża tylko
Wykonawcę, zatem nosi znamiona nierównego traktowania stron Umowy.
Prosimy o wykreślenie przez Zamawiającego zapisów dotyczących kary umownej i w to miejsce
wprowadzenie postanowień regulujących odpowiedzialność operatora pocztowego na
zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe i aktach wykonawczych
Umowa w części dotyczącej kar ma znamiona nierównego traktowania Stron. Nakłada szereg
kar na wykonawcę, jednocześnie nie wprowadzając, żadnych kar na Zamawiającego. Prosimy
o zrównoważenie odpowiedzialności obu Stron w zapisach umowy.
Utrzymanie zapisu o karach w niezmienionej formule uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty
z powodu zbyt dużych kar, nieadekwatnych do popełnionego uchybienia.
Zapis został usunięty ze wzoru umowy.
Pytanie 16
W § 8 pkt. 5 Wzoru Umowy, Zamawiający umieścił zapis: „W przypadku, gdy Zamawiający
poniósł z ww. przyczyn szkodę przekraczającą wysokość odszkodowania, roszczeń, o których
mowa w ust. 1 lub kary umownej, może on dochodzić odszkodowania za szkodę w pełnej
wysokości od Wykonawcy na zasadach ogólnych.”
Uregulowania Prawa pocztowego są wyczerpujące w zakresie odszkodowania za nienależyte
wykonanie usługi i jedynie w określonych ustawą przypadkach dają możliwość dochodzenia

odszkodowania w pełnej wysokości, w związku z czym należy uznać, że projektowane
postanowienie nie jest zgodę z przepisami prawa.
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w/w ust.
Zapis został usunięty ze wzoru umowy.
Pytanie 17
W § 8 pkt. 6 Wzoru Umowy Zamawiający umieścił zapis: „W razie naliczenia Wykonawcy przez
Zamawiającego kary umownej, roszczeń lub odszkodowania, o których mowa w ust. 1,
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania jej z należnego mu wynagrodzenia
zgodnie z wystawioną notą obciążeniową Zamawiającego.”
Płatność za zrealizowane usługi zgodnie z warunkami Umowy jest obowiązkiem
Zamawiającego. W przypadku niewłaściwego wykonywania usługi Zamawiającemu
przysługuje prawo złożenia reklamacji na jakość wykonanych usług min. zgodnie z zapisami
Prawa Pocztowego, Regulaminów świadczenia usług Wykonawcy w określonym terminie, który
nie będzie się zamykał w okresach rozliczeniowych. Tak więc potrącanie przez Zamawiającego
należności z tytułu kar umownych nie jest możliwe przed rozpatrzeniem reklamacji i wprowadza
wiele niejasności w rozliczeniach pomiędzy stronami
W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w/w ust.
Zapis został usunięty ze wzoru umowy.

