
Czeladź 27.12.2016

Zamawiający  informuje,  iż  24.12.2016r.  wpłynęło  zapytanie  treści  zawartej  w  zaproszeniu  do
składania  ofert  na  usługi  społeczne  :  „Świadczenie  usług  pocztowych  w  obrocie  krajowym  i
zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi  w okresie od 01.01.2017r
do 31.12.2017r”.

I. Załącznik nr 1 do zaproszenia, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.:

Zamawiający określił, że:

„(…)  Zamawiający  zastrzega,  że  dla  wskazanych,  wysyłanych  przesyłek  listowych  w  obrocie
krajowym  usługa  będzie  realizowana  w  gwarantowanym  terminie  doręczenia  tj.  dla  przesyłek
nadanych na obszar województwa śląskiego: od dnia nadania nie dłużej jak 3 dni z wyłączeniem
sobót i dni wolnych od pracy, natomiast dla przesyłek nadanych na obszar kraju: od dnia nadania
nie dłużej jak 5 dni z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy.”

Pytanie  1: Wykonawca  doręcza  przesyłki  pocztowe w  obrocie krajowym  z  zachowaniem
wskaźników czasu przebiegu określonych w zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji  z  dnia  29 kwietnia 2013 r.  w sprawie  warunków wykonywania usług powszechnych
przez operatora wyznaczonego.

Czy Zamawiający zmodyfikuje w/w zapis w części dotyczącej terminów doręczeń wg propozycji
Wykonawcy:

„Wykonawca  zobowiązuje  się  do  doręczania przesyłek pocztowych w  obrocie krajowym  z
zachowaniem wskaźników czasu przebiegu  określonych w zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  29 kwietnia  2013  r.  w sprawie  warunków wykonywania  usług
powszechnych przez operatora wyznaczonego.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu w części dotyczącej terminów doręczń wg 
propozycji Wykonawcy.

II. Załącznik nr 1 do zaproszenia, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 11.:

Zamawiający określił, że:

„(…) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie
(pierwsze  awizo)  o  próbie  dostarczenia  przesyłki  ze  wskazaniem  gdzie  i  kiedy  adresat  może
odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od
dnia  następnego  po  dniu  pozostawienia  pierwszego  awizo,  w  tym  terminie  przesyłka  jest
„awizowana” dwukrotnie.  Po upływie terminu odbioru,  przesyłka zwracana jest  Zamawiającemu
wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.”

Pytanie  2:  Czy  Zamawiającemu  chodziło  o  to,  że  przesyłka  jest  awizowana  powtórnie  po
pozostawieniu pierwszego awizo?

Odpowiedź:
Tak.

III. Załącznik nr 1 do zaproszenia, Istotne postanowienia umowy, pkt 21.:

Zamawiający określił, że:

„Płatność za wykonane usługi pocztowe dokonywane będzie:

a)  w  formie  płatności  „z  dołu”,  w  kwocie  równej  sumie  jednostkowych  opłat,  stwierdzonej  na
podstawie  dokumentów  nadawczych  i  oddawczych,  w  miesięcznym  okresie  rozliczeniowym,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca wystawi fakturę VAT



w terminie 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego z terminem płatności wynoszącym 30 dni,
liczonym od daty wystawienia faktury. Na przelewie Zamawiający określi tytuł wpłaty – wpłata za
fakturę  nr........................  Za  dzień  zapłaty  przyjmuje  się  dzień  uznania  rachunku  bankowego
Wykonawcy.  O  zmianie  rachunku  bankowego  Wykonawca  zawiadomi  niezwłocznie
Zamawiającego. (…).”

Pytanie  3: Zamawiający  określa  warunki  płatności  dla  przedmiotu  zamówienia,  wskazując
niestosowany u  Wykonawcy termin  płatności  faktury jako  30 dni  od daty wystawienia  faktury.
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. 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 umowie termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia
faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać
płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

IV. Załącznik nr 3 do zaproszenia, projekt umowy, § 1 przedmiot umowy, pkt 7.:

Zamawiający określił, że:

„Wykonawca  dostarczy  bezpłatnie  Zamawiającemu  druki  zwrotnego  potwierdzenia  odbioru  dla
przesyłek krajowych i zagranicznych. Zamawiający będzie również nadawał przesyłki za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego,  które zapewni
we własnym zakresie.”

Pytanie  4:  W świetle  obowiązujących przepisów operator  wyznaczony stosuje  jednolite  wzory
formularzy lub blankietów niezbędnych do świadczenia usługi „zwrotnego potwierdzenia odbioru”.



Prosimy  o  sprawdzenie  czy  wzór  druku  potwierdzania  odbioru,  który  Zamawiający  zamierza
wykorzystywać  spełnia  wymagania  formalno-prawne  określone  przepisami  w  tym  zakresie
obowiązującymi (w zał. wzór potwierdzenia odbioru dla przesyłek doręczanych w trybie KPA oraz
Ordynacji podatkowej).
Wprowadzanie do obiegu pocztowego  potwierdzenia odbioru własnego nakładu niezgodnego z
w/w dokumentami  wpływa  na  pogorszenie  jakości  usług,  a  także  na  wzrost  kosztów procesu
technologicznego oraz uniemożliwia prawidłowe świadczenie usługi.

Odpowiedź:
Tak, wzór druku spełnia wymagania formalno – prawne określone przepisami w tym zakresie 
obowiązującymi.
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