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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu
Miejskiego w Lubsku na rok 2020"
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2019 roku, poz.
1843) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1
Zgodnie z treścią Istotnych postanowień Umowy pkt. 3 „Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia
usługi dostarczania przesyłek do każdego wskazanego przez Zamawiającego adresu w Polsce i za
granicami kraju.”
Czy w zakresie przesyłek listowych nadawanych na teren zagranicy, w ocenie Zamawiającego
wystarczającym będzie dostarczenie przez Wykonawcę ww. przesyłek do każdego miejsca zagranicą
objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym?

Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 2
Zgodnie z treścią Istotnych postanowień umowy pkt. 4 „Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem
zamówienia, następować będzie w tym samym dniu, w którym nastąpił odbiór przesyłek przez Wykonawcę
od Zamawiającego.”
Czy ze względu na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u Wykonawcy,
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu w następującym brzmieniu: „Nadawanie
przesyłek objętych przedmiotem zamówienia, następować będzie w tym samym dniu, w którym nastąpił
odbiór przesyłek przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych
przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z
Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu
roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza taki zapis.
Pytanie nr 3
W pkt. 16 Istotnych postanowień Umowy Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu
zamówienia, wskazując niestosowany u Wykonawcy termin płatności faktury jako 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 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.
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Ponadto, przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2018.0.2174 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.) w art. 106e wymienia jedynie niezbędne
elementy, które musi zawierać faktura.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w fakturze Zamawiający zgłasza uwagi do Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca wystawia dokument korygujący fakturę, który zgodnie
z ustawą nie zwalnia Zamawiającego z zapłaty za fakturę w wyznaczonym terminie. Dlatego zapis
o poprawnie wystawionej fakturze nie może zostać zaakceptowany przez Wykonawcę, gdyż rodzi
niebezpieczeństwo długoterminowego odwlekania z zapłatą przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za
zrealizowane usługi
Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego 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 zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego 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.
Pytanie nr 4
Zgodnie z treścią Istotnych postanowień Umowy pkt. 17: „Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień,
w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.”.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy
swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej
sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz
naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454
Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia
świadczenia. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z
chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie
rozliczania stron.
Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej
formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na
rachunek bankowy Wykonawcy”?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej
formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na
rachunek bankowy Wykonawcy”.
Pytanie nr 5
Zgodnie z treścią Istotnych postanowień Umowy pkt. 7 Zamawiający wymaga aby przesyłki były odbierane
z jego siedziby.
Jednocześnie w Załączniku nr 1a, będącym formularzem cenowym, Zamawiający nie umożliwił wyceny
usługi odbioru przesyłek.
Wykonawca pragnie wskazać, że zastosowane rozwiązanie jest sprzeczne z przedmiotem zamówienia
ogłoszonego przez Zamawiającego: „świadczenie usług pocztowych (…), w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania (…)” oraz jest niezgodne z ustawą Prawo pocztowe, zgodnie z którą:
„Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe (…)
realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych (…)” (art.
2 ust. 1 pkt 1). Usługa odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego jest odpłatną usługą umowną
świadczoną na odrębnych zasadach i jako taka nie mieści się w katalogu określonym jako świadczenie
usług pocztowych.
Czy uwzględniając wskazaną argumentację, Zamawiający zmodyfikuje formularz cenowy poprzez
umożliwienie odrębnego oszacowania kosztu odbierania przesyłek z siedziby Zamawiającego ?
W przypadku braku akceptacji proponowanego rozwiązania, czy ze względu na opisaną sprzeczność,
Zamawiający wyłączy odbiór z zakresu przedmiotu postępowania?

Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował formularz cenowy poprzez umożliwienie odrębnego oszacowania
kosztu odbierania przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Pytanie nr 6
W Istotnych postanowieniach Umowy pkt. 7 Zamawiający określa godziny odbioru korespondencji.
Czy w Związku z możliwościami logistycznymi Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość Zmiany
tych godzin na następujące:
pn 15:30-16:00
wt-czw 14-14:30
pt 13:30-14:00?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość godzin odbioru.

Z up. Burmistrza
(-) Iwona Poszwa
Sekretarz Gminy

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
Jednocześnie został zmodyfikowana treść SIWZ w zakresie zmian wyjaśnionych w odpowiedziach na
pytania. Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej.
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