CUW.PK.343.4.2018

Kętrzyn, dnia 22.03.2018 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
______________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne CUW.PK.343.4.2018 prowadzonego
pn.: „ŚWIADCZENIE (NA RZECZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO) USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE
KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE: PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK”

WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości
poniżej 750 000 EURO prowadzonego pn.: „ŚWIADCZENIE (NA RZECZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
KĘTRZYŃSKIEGO) USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE: PRZYJMOWANIA,
PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK”, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając
na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, które są Zamawiającymi w oparciu
o wyznaczenie z dnia 14 marca 2018 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 16 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do ogłoszenia o zamówieniu o następującej treści:
Pytanie 1
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu w dziale III pkt. 5 ppkt) 8) oraz we wzorze umowy w § 3 ust. 3
wskazał, że „podane ceny jednostkowe są cenami obowiązującymi w całym okresie obowiązywania
umowy”.
Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiocie zapytania ofertowego Zamawiający wskazał 24-miesięczny okres
obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, natomiast
Wykonawca jako operator wyznaczony, zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych,
które objęte są przedmiotem zamówienia, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług.
Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo pocztowe operator wyznaczony jest zobligowany do przedłożenia
Prezesowi UKE projektu cennika usług powszechnych, który co do zasady nie może przekroczyć
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o której mowa
w art. 55 ust. 1 Prawa pocztowego, dotyczącym przystępności cenowej tych usług. Natomiast przepisy
art. 53 i 54 ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych
usług pocztowych.
Zatem w przypadku zmiany cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia
przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych
postanowień zawartych w IWZ, Wykonawca 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 publicznym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy
na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.
Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu w dziale III pkt. 5 ppkt) 8) oraz
we wzorze umowy w § 9 ust. 2 pkt 4) poprzez dodanie zapisu o następującym brzmieniu:
W dziale III pkt. 5 ppkt.8):
„podane ceny jednostkowe są cenami obowiązującymi w całym okresie obowiązywania umowy
za wyjątkiem”:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
adres siedziby: 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1
Tel.: 89 751 17 46, FAX 89 751 17 14, e-mail: cuw@starostwo.ketrzyn.pl

a)

b)

ustawowej zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi objęte
zamówieniem, w czasie trwania niniejszej umowy; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi
zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia
opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia
faktury VAT, niezależnie czy spowoduje to zwiększenie, czy też zmniejszenie wysokości
wynagrodzenia brutto;
zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę
w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w sytuacji
spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług,
Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego
zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na
dzień wystawienia faktury VAT.

Dodanie w Projekcie umowy § 9 ust. 2 pkt 4) o brzmieniu :
4) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę
w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w sytuacji
spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług,
Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego
zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na
dzień wystawienia faktury VAT.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w projekcie umowy § 3 ust. 3
3. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej umowy i nie
będą ulegały zmianom przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 2,3 i 4.

Odpowiedź:
Zamawiający zapisał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz we wzorze umowy okoliczności
ewentualnych zmian postanowień zawartej umowy. Istotą zamówień publicznych jest wyłonienie
Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za cenę najkorzystniejszą oraz zapewni stałe
ceny przez okres obowiązywania umowy. Zatem zadaniem Wykonawcy jest odpowiednie
skalkulowanie takiej ceny.
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zawartych w powyższym pytaniu.

Pytanie 2
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w ust 9 pkt c) oraz w §5 ust.4 pkt c) wskazał, że
„Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu, pokwitowanie przez adresata „potwierdzenie odbioru”
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia
jej doręczenia”.
Na podstawie art. 47 ustawy Prawo pocztowe Minister właściwy do spraw łączności określił warunki
wykonywania usług powszechnych, obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie
krajowym (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 545).
W załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu przesyłek listowych
niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. potwierdzenie odbioru) na poziomie
D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do
dnia jej doręczenia. W załączniku wskazano również udział liczby przesyłek pocztowych doręczonych
w określonym terminie do ogólnej liczby nadanych przesyłek pocztowych, wyrażony w procentach.
Ze względu na wskaźniki procentowe, zgodnie z którymi Wykonawca, będący operatorem wyznaczonym,
zobowiązanym do stosowania wymienionego Rozporządzenia, Wykonawca wnioskuje, aby Zamawiający
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zmodyfikował zapis dotyczący terminu doręczania potwierdzeń odbioru oraz uwzględnił przepisy
Rozporządzenia.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu na:
„Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po
doręczeniu przesyłki.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:
„Pokwitowanie odbioru przesyłki Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu niezwłocznie po
doręczeniu przesyłki.”

Pytanie 3
Zamawiający we wzorze umowy § 4 ust 2. określa, termin płatności jako „30 od daty wystawienia
oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT”
Wykonawca wnosi o modyfikację poprzez dodanie zapisu o treści:
2.” Zapłata należności nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty
wystawienia oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT”

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów proponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie 4
Zamawiający we wzorze umowy w § 4 ust 5 określa, za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
Wykonawca wnosi o zmianę na:
„Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”

Odpowiedź:
Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów proponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie 5
Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy - usługi pocztowe stanowiące przedmiot
zamówienia realizowane będą m.in. na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1481 ze zm.).
Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania lub
nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 wskazanej ustawy. Zgodnie z art. 87
w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zatem
w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, w pierwszej kolejności znajdą
zastosowanie przepisy w/w ustawy i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego
(uregulowanego w/w przepisami), Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
Przewidziane w § 8 ust. 3 i 4 – wzór umowy, kara umowna jest nieadekwatna w kontekście potrzeb
i interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez
Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Przy tak znacznej ilości, nienależyte wykonanie jedynie kilku
czynności (składowych danej usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia,
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co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie straciłoby dla niego sens ekonomiczny i może uniemożliwić
złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o powtórną
analizę przedstawionych powyżej kwestii i rewizję stanowiska Zamawiającego w zakresie kar
umownych poprzez modyfikację zapisów w § 8 ust. 3 i 4:
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto
niezrealizowanej części Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto
niezrealizowanej części Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy zawartego w powyższym pytaniu. Kary
są adekwatne do przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w ust. 8 pkt g) wskazał, że przewiduje nadawanie przesyłek
w ramach postępowania administracyjnego……
Wykonawca informuje, że operator wyznaczony jest zobowiązany do świadczenia usług pocztowych na
podstawie Prawa pocztowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z poź.zm.) w sposób jednolity, w porównywalnych
warunkach, a także w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór
przesyłki rejestrowanej.
Dlatego Poczta Polska w celu zapewnienia dostępności do usług, udostępnia wszystkim klientom druk
potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych na zasadach ogólnych (zgodnie z ustawą Prawo pocztowe).
Natomiast nadawanie przesyłek na zasadach specjalnych, np. w postępowaniu administracyjnym, odbywa
się na podstawie odrębnych przepisów (KPA). To te przepisy określają wymagania w zakresie zawartości
merytorycznej formularza, sposobu i terminów doręczania, do których każdy podmiot, który jest uprawiony
do nadawania w danym postępowaniu, musi się dostosować.
Wykonawca wnioskuje o dodanie przedmiotowych wzorów „potwierdzeń odbioru” jako załącznik do
umowy
Załącznik nr ….. do Umowy ID nr .................../...
Formularz potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych
w trybie określonym Kodeksem postępowania administracyjnego
(postępowanie administracyjne)
Wymogi techniczne:
1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2;
2) wymiar druku*:
minimalne: 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych);
optymalne wymiary:
a) część środkowa, bez listew bocznych: 100 x 140 mm,
b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne: 100 x 160 mm;
* wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm
3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku, bez
jego uszkodzenia;
4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża
w zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczony osłoną.



Adres nadawcy przesyłki:
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- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w dolnej prawej części w minimalnej
odległości:
1. 40 mm od górnego brzegu;
2. 5 mm od prawego brzegu;
3. 15 mm od dolnego brzegu.
Adres adresata przesyłki:
- naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers), w górnej lewej części.
W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych adresowych
nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.
WAŻNE: Podczas sortowania przesyłek ich adresy rozpoznawane są automatycznie, dlatego dane na
przesyłkach i formularzach powinny być nanoszone kolorem niebieskim lub czarnym.

5

Formularz druku obowiązujący w postępowaniu administracyjnym
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Formularz druku obowiązujący w postępowaniu podatkowym

Odnosząc się do ww. wzorów, ponieważ KPA oraz Ordynacja podatkowa nie mają aktów wykonawczych,
a więc nie ma w obowiązujących aktach prawnych wzorów druków potwierdzeń odbioru w postępowaniu
administracyjnym oraz postępowaniu podatkowym, Poczta Polska przygotowała wzory takich potwierdzeń
odbioru, umieszczając na niech zapisy wynikające z KPA i Ordynacji podatkowej i zamieściła je na stronie
www Poczty Polskiej.
Powołując się na ww. zapis Regulaminu – jeżeli klient zastosuje do nadawanych przesyłek potwierdzenie
odbioru zgodne z jednym z ww. wzorów (w tym również zgodnie z wymogami technicznymi), jego
zastosowanie nie wymaga zatwierdzenie przez Pocztę Polską przed jego wprowadzeniem do obrotu
pocztowego. Jeżeli natomiast druk potwierdzenia odbioru odbiega od zamieszczonych na stronie wzorów
PP, klient każdorazowo musi występować do PP o jego zatwierdzenie - § 13 ust 2 (za Państwa
pośrednictwem taki wniosek klienta powinien zostać skierowany do Biura Rozwoju Oferty Produktowej).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu z grona jednostek jedynie Starostwo
Powiatowe w Kętrzynie nadaje przesyłki w postępowaniu administracyjnym. Do tej pory były
stosowane wzory wg Załącznika Nr 1 do odpowiedzi.
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Starostwo Powiatowe obecnie posiada na stanie około 800 szt. Zwrotnych Potwierdzeń Odbioru
wg zał. Nr 1, niemniej jednak jednostka zobowiązała się po zużyciu ww. egzemplarzy do zakupu
ZPO zgodnych z załącznikiem Nr 2 do odpowiedzi. ZPO stanowiące zał. Nr 2 do odpowiedzi jest
zgodne z wymogami określonymi w zapytaniu.

Sporządziła:
Marta Szymkiewicz
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