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PYTANIA DO OGŁOSZENIA, ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

W dniu 21.I2.2oI7 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania od
Wykonawcy:

l. załącznik 5, 3. opis p]zedmiotu zamóWienia, pkt ,l4:

Zamawiający określił, że:

lJ, \\' ptzlpntlLrt trieobecuośr-,i adlesala. pt,zet{starr-iciel \\Itkotlart!,\, p(]zosta\\,ia

zirrtiadottdetlie 1pielrr-sze artizo) o pt,óIrie iltrstarczetlia plzesllki ze rlskazatliettl gtlzie

i kiedl,adlesat nroźe odebra!t lis1 lttb ptzesllkę. Terruiu clo ot,lbiotrt plzesrlki przez

a<łlesata rr,luosi lJ t{ui t,oboczl,cli liczoul,clr otl thtia uastępltego ptr tluitr pozt-lsta\\,ierlla

pietrvsze9o arrizo- rr qru tetrrrinie przesl{ka jesr ..attizorvAtla' tlirukl,otlrie. Po ttpllrr-ie

tenuilrrt o<lbiotrt . pt,zes1,lLa z\\,l,aL,atla jest Zatltłrtial ącettltt rr-t,az z 1roclatlieltt przJ,czylJ-

uie otlebrania pt,zez łclresata,

Pytanie 1 :

W przypadku awizacji przesyłek zacrlowanie terminów Wyrażonych W dniach roboczvch, rodzi ryzyko

niedochowania terminóW doręczeń W rozumieniu przepisóW regulujących procedury sądowe czy

administracyjne. Termin żądany przez zamawiąącego jest de facto terminem dłuższym niż termin

Wnioskowany przez Wykonawcę, klóry z kolei jest skorelowany z terminami doręczeń, o których mowa

W k.p,k, czy k,p,a. Nie można zatem Wykluczyć, iż zamawiąący egzekwując terminy Wynikające z

umowy, odbierze np, daną przesyłkę sądową W terminie, który uniemozliwi skuteczne podjęcie dzialań

procesowych, co naazi zamawiąącego na trudne do przewidzenia W chwili obecnej szkody,

Z uwagi na powyższe Wykonawca Wnosi o zamianę MW zapisu Według propozycji Wykonawcy: (_

,,W plzypadku stwierdzenja nieobecności adresata lub innych osób uprawnionych do ódbioru pzesyłki
rejestrowanej, wykonawca pozostawia w skżynce oddawczej adresata lub jeśli nie jest to możliwe w
inny sposÓb nie naruszający przepisóW prawa, sporżądzone na odpowiednim formulaęu, zawiadomienie
o próbie jej doręczenia wraz z informacją o terminie odbioru i adresie placówki oddawczej, w której
pżesyłka jest pżechowywana, w przypadku niezgłoszenia się adresata lub innych uprawnionych osób
po odbiór przesyłki reiestrowanej, następnego dnia po upływie 7-dniowego terminu odbioru wskazanego
w pierwszym zawiadomieniu, poMórnie zawiadamia się adresata o możliwości odbioru przesyłki,

pozostawiając W skrzynce oddawczej adresata albo jeśli nie jest to możliwe W inny nie naruszający
przepisÓW prawa sposób, sporządzone na odpowiednim formulażu zawiadomienie o terminie odbioru i

adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest pżechowywana. w plzypadku pozostawienia

zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki pocztowej w innym miejscu niż skrzynka oddawcza
adresata, miejsce pozostawienia odnotowywane jest na prżesyłce pocztowej. w przypadku, gdy adresat
lub inna uprawniona osoba nie zgłosi się po odbiór pżesyłki rejestrowanej w terminie 14 dni, licząc od

dnia następnego po pozostawieniu pierwszego zawiadomienia, następuje zwrot pzesyłki do nadawcy."?

W przypadku pzesyłgk W obrocie zagranięnym obowiązują za§ady określone W stosownych
regulacjach i porozumieniach międzynarodowych-



ll. zalącznik 5, 3. opis przedmiotu zamówienia, pkt l7:
zamawiający określił, że:

l ], \\|u}aer,odzenie \\-i,konawcy stauo\\,ić Lrętlzie sturra iiol-zlrtór., ilości thklczuie

lltlortarrtclt rrlttg i t'erll,jeduosfko\\,ej z8 każd}- z tricb ttstalotta rt,opalcirt o dokruuetrtl

naclarlcze i orlclari cze, \\'rrragloclzenie z t\ltlltl \\,\,Loll\rlatlia 1rtzetltrtionr zatrrórvienia

rrrzliczane bedzie rl tuiesięcalrclr trfu,esaclr rozliczelliol§\,ch. \l'rrlagtnclzeuie betlzie

1llatue rra 1rtr<lstarr-ie t'aktur, \'_\T §,\-§ta§,iolrej plzez §l.vkonarTcę rr- crlrarcitr o

zestarIietrie ttslrtg zrealizorr-arrvclr r\. zaĘortczorrrrrr okesie rozliczetriorł.r-rn pon\-iel(lzoue

pfzez Zallla\\,iajacego. \\'rrragrodzerrie będzie plante u,telrDilie _10 dlli od dostarczel}ia

Zamarviającemu thknur, \-.ĄT.

Pytanie 2:

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocńowe Wystawiane są za pośrednictwem

scentralizowanego systemu informatycznego Wykonawcy, którego wymogi określają takie kryteria jak

termin Wystawienia faktury, datę Wysłania faktury do klienta, jak róWnież termin płatności będący W ścisłej

zależnoŚci z terminami sporządzanie faktury. Termin płatności faktury od daty Wy§tawienia z tytułu

śWiadczonych usług został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkc.ionowania

§ystemu faktur9wania Wykonawcy, Takie rozwiązanie daje możliwośó ogząoowania terminóW Wplywu

środkóW oraz ewentualnych opóźnień W ich platnościach.

Wobec powyższego Wykonawca zwraca się o modyfikację powotanych powyże] WarunkóW określonych

pżezzamawiąącego w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy na na§tępujące:

,,Należności Wynika,iące z faktur VAT, Nadawca regulowac będzie przelewem na konto Wskazane na

fakturze W terminie 21 dni od daty jej wystawienia', Na przelewie Nadawca zobowiązany jest określić

tytuł wpłaty ,,wpłata za faklurę VAT nr,,., umowa nr ,.,.,.. Wykonawca zobowiązuje się wysyłać faktury

najpóźniej W następnym dniu roboczym po ich Wystawieniu. za dzień zapłaty plzyjmuje §ię dzień uznania

rachunku bankowego Wykonawcy,"



lll. załącznik 5, Umowa § 2 ust. 20:

zamawia.iący określił, że:

]0. \\'prz\padliu lladatria pt,zez Zallralliającego plzes1,lek trie rtjętlclr lv tbrrrrtllarzrt

cello\1,],ltl podsta\\,ą r,ozliczeti na zasi,lr,.]ilch ogólnt,ch bęrlą ceuv z aktrtałlie

t,lborliązttjącego celu)ika l§hlg \\'\,koua§,c\,. Przes\lki llie ttjęte rl ti.LtltllaLzrt cettorr'rll

rlirurl,bl-c trjęte ua otlrębnej tirknirze,

Pytanie 3;

Wykonawca informuje, źe nie jest W stanie spełnic powyższego Warunku, ponieważ system jakim

dysponuje Wykonawca sumuje Wszystkie przesyłki jakie były nadane pęez zamawiĄącego i na

podstawie otżymanych danych Wystawia faktury.

czy ze Względu na Wewnętżne uwarunkowania Wykonawcy zamawiający Wyraźa zgodę na u,ięcie

Wszystkich rodzajóW pzesyłek nadanych W danym miesiącu na jednej fakturze oraz Wykreślenie zapisu

,,Przesyłki nie ujęte W formulażu cenowym Winny być ujęte na odrębną taktuze."?

Taka praktyka rozliczania jest stosowana W bieżącym kontrakcie,

lV. Zalącznik 5, Umowa § 2 ust. 21:

zamawidący określił, że:

! l. C'tu podalł przez \\ .r*onnnrę de bedzie podlegala zo:iamtr przez oker rerlrzrc_li

z:uiro,.rieui:. z,*1jqrk::::r:

al § F,Ęfpadku Znian], gia & p§śatlT \:-{T §.a 3sFJ:r pocżro,.-,,,e Drozć "1stąpia żl:l:inl

cćn jedDostkoi\_-"tl §d!Ęiriedriio d§ Z}L.ln,; rń,,\,l§ podilLli. .

b} c€!:, okresloae pftćz \\.rkonn§,§€ rr, oiiyćie ule€Ę ohuiźeni,; ir, ,iohl :ełiizac]i

alr}óNietun ]ii prą?ed}$. gd}, opkr., pocao,,(e i§tilające ze §tatrd.fiio,.tęgo cEfr[ili.3

lub regulaarllu l\'r,kona§ CJ, bęą niż,;że §ś ceD. B-i:]itxjąc!,cl 1f prżedlożo3ej ofefśiś,

1\.,t,kounl[cn u,n obmlj3żlk ,n,ól§!:as §to§§r,,?c ffigledetrr Znm §inią.ego obrrźole

Ęlary pocŹto,ł? d]a 1r§Ę. 'Ń_,rT ritlj .lce ze i i,§:e§o flLttralD,e§L1 l:etuiki lub ,e${eu}inrl

fl złma§iaiącemu p:ą"-"1,.l3r;e ożlil,,oić koą,";ran;a z progrłrróit mbail]i\_-,,,ch

|opurto$a,cbl otiTo,§a!,jclr prżez ll-l,konarlcę tr tokt realizorranej uuro,,r1.

Pytanie 4:

!| jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszeóhnych usług

pocztowych, nie może swobodnie ustalać cen za śWiadczenie tego typu usług. Pżepi§y zamieszczone

w rozdziale lV ustawy Prawo pocztowe wyznacaąą ścisły reżim ustalania opłat za śWiadczenie
powszechnych usług pocztowych.

Zatem W przypadku zmian cen W trakcie Wykonywania umowy zawańej W Wyniku rozstżygnięcia
pąedmiotowego postępowania, zwlaszcza wiąźącej strony w dluższym okresie czasu,|f
zmuszona będzie do śWiadczenia powszechnych usfug pocztowych z naruszeniem przepisóW

ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocżowego ale także cywilnego czy antymonopolowego. Taki

stan rzeczy byłby niedopuszcza|ny zaróWno ze Względu na ustawowe obowiąki ciążące naĘ
Fli"ro operatorze wyznaczonym, jak równieź ze względu na narazenie!! ia
odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieó,



Zgodnie z ań. 53 ust. 1 ustawy Prawo pocaowe (zwanej dalgj ustawą) Wykonawca będący operatorem

Wyznaczonym jest obowiązany ustalaó opłaty za usługi powszechne W sposób przeirzysty i

niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty śWiadczenia tych usług. Ponadto, jak Wynika z ań, 57

ust, 1 ustawy: ,,oPerator Wyznaczony plzedkłada Prezesowi UKE projekt cennika usług pow§zechnych

albo projekt zmian do obowiązującego cennika Wraz z określeniem poszczególnych skladnikóW kosztóW

śWiadczenia każdej usługi (.. )". Poza tym, Prezes UKE zgodnie z uprawnieniem Wynikającym z ań. 57

ust. 2 ustawy może Wnieśó spżeciw W stosunku do całości, albo części projektu cennjka, albo projektu

zmian do obowiązującego cennika, W szczególności W przypadku przekroczenia maksymalnych

rocznych poziomóW opłat. WóWczas zmiany W zakresie objętym spzeciwem nie Wchodzą W życie. Art.

53 ust. 2 ustawy Wskazule, że w Wzy?adku ustalenia przez operatora Wyznaczonego niejednolilych oplat,

Prezes UKE może nałożyć, biorąc pod UWagę zachowanie róWnowagi finansolłej operatora

Wyznaczonego i rentowności usług powsz9chnych oraz wpływ zmian Wysokości opłat za usługi

Powsżechne, obowiązek 9t9§owania jednolityęh opłat za te u§ługi na terytofium całego kraju,

Dotychczasowa pfaktyka Wykonawcy Wskazuje, że poziom opłat jest jednolity na terenie całego kąu,
We Wszystkich placóWkach operatora Wyznaczonego. Dodatkowo, o czym Wspomniano Wyżej, jednym z

uprawnień regulatora jest pzywilej Wynikający z ań. 55 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Prezes UKE

określa na tęyletnie okresy maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne, mając na uwadze

koszly śWiadczenia usług powszechnych, zapewnienie przystępności cenowej tych Usług oraz

uwarunkowania rynkowe i ekonomicżne. Y
Jak Wynika z powyższego, zmiana cennika jest procesem uzaleźnionym od regulatora rynku usług

pocztowych i Wykonawca - operator wyznaczony nie może dokonac zmiany cennika bez zgodyt

regulatora, a możliwość dokonania zmiany cennika Wynika z uprawnień zapisanych W ustawie.

czy zatem zamawiający uzupełni katalog zmian W umowie W §2 ust. 21 o poniźszy zapis:

,,d) W przypadku zmiany cen W poszczególnych pozyciach Wpisanych przez Wykonawcę

W FormulażU Cenowym W sytuacji spowodowanej zmianami cen tych pozycji zgodnie

z pżedłożonym pzez Wykonawcę dokumentem zatwierdzającym te zmiany pżez Prezesa UEędu

Komunikacji Elektronicznej lub W spo§ób dopuszczony pżez Prawo pocztowe,

W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w

wysokości obowiązującej na dzień nadania przesyłek,"?



V. załącznik 5, umowa § 11 ust l:
Zamawiający określit, że:

t, Przesylki pt]czto11,e \1'1,konarvca bęrlzie tiostartzal lT rlui robocze od pottieclzial}nt

do piątku rl godziltaclr 9.00 - 11,00 clo sieilzilrl Zamawiającego. t|. tlo Karrcelnrii

<)gólrlej zltrkalizorlauej rr lrttdr.rku Starcst\l,a Porviatorlego rl Opolrr. ltl. l Nlaja ]9.

J5-068 OpoIe.

Pytanie 5;

Wykonawca informuje, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie iest pżedmiotem

postępowania, a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy jako operatora Wyznaczonego i dotyczy

pżesyłek nadanych za jego pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie pzesyłki jest

konsekwencją umowy zawańej z Nadawcą W chwili jej nadania, natomiast Zamawiający Występuje W

lym Wypadku W ,oli adre§ata i nie jest stroną umowy o nadawanie. Wobec powyźszego Wykonawca

Wnosi o Wykreślenie powyzszego zapisu, gdyż nie stanowi to pżedmiotu umowy pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą.

Vl. Umowa, załącznik nr 2 do umowy, Formularz cenowY poz.51:

Zamawiający W Formularży cenowy stanowiącym Zalączn|k nr 2 do umowy W poz. 51 ,,pżesyłki

kurierskie" nie doprecyzowal Wagi przesyłek kurierskich,

Pytanie 6:

czy zamawiąąęy możg doprecyzować poz. 51 W Formulażu cenowym o Wagę plzgsyłki? Dane te są

niezbędne Wykonawcy do oszacowania usługi,



oDPoWlEDzI

Załącznik nr 5 3. Opis przedmiotu Zamówienia, pkt 14.

odpowiedŹ na pytanie Nr 1

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy
oparciu o umowę zawańą z Poc^ą Polska 28 grudniu 2016 r,

Załącznik nr 5 3. Opis przedmiotu Zamówienia, pkt 17.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy
oparciu o umowę zawaftą z Pocztą Polska 28 grudniu 2o16 r.

Załącznik nr 5 do ogłoszenaa - Umowa § 2 ust. 2o

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy
oparciu o umowę zawańą z Pocztą Polska 28 grudniu 2oL6 r.

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Umowa § 2 ust. 21

odpowiedŹ na pytanie ttr.t

wprowadził w

wprowadził w

wprowadził w

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ponizszego zapisu?:

,,d) W plzypadku zmiany cen W pozycjach wpisanych przez Wykonawcę

W Formulażu Cenowym W sytuacji zmianami cen tych pozycji zgodnie

z przedłożonym przez Wykonawcę dokumentem |zatwierdzającym te zmiany pżez Prezesa Użędu
Komunikacji Elektronicznej lub W sposób przez Prawo pocńowe,

W powyżgzym pzypadku zamawiający się do uiszczenia opłaty za śWiadczone usługi W

"?Wysokości obowiązującei na dzień nadania

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Umowa § 11 ust. 1

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził
oparciu o umowę zawartą z Pocztą Polska 28 grudniu 2OL6 r.



Umowa, załącznik nr 2 umowy do ogłoszenia - Formularz cenowy

Odpowiedź na pytanie Nr 6

Wobec braku zmiany przepisów Zamawiający zapis powyższy wprowadził w
oparciu o umowę zawartą z Pocztą Polska 28 grudniu 2016 r.

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne i należy je uwzględniać w dalszym
przebiegu postępowanaa.

Czlonek Zarzadlźa --z

/2-"ź-,:"ffi' Krfisaof |lj,sdak


