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Dotyczy : postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego  w trybie przetargu     nieograniczonego na 

„Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach na 2013rok” 

PIRG.271.1.19.2012 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – jednolity 

tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. ze zmianami , poniżej udzielam odpowiedzi na zapytania Wykonawcy:  

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza ujęcie w SIWZ możliwość zmiany treści umowy w trakcie jej trwania ? 

Zgodnie z art. 144 Pzp – możliwość taka musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu albo SIWZ. Jest to 

niezwykle istotne z uwagi na konieczność zagwarantowania możliwości zmiany cen jednostkowych czy zmiany 

podatku VAT. 

Pytanie 2. Czy w związku z faktem, że zgodnie z zapisami ustawy „Prawo pocztowe” operator publiczny ustala 

wysokości opłat za świadczone usługi powszechne czyniąc to na podstawie „kosztów ich świadczenia oraz w 

sposób przejrzysty i niedyskryminujący (art. 50 ust. 1 i 2 ustawy Prawo pocztowe [obowiązującej do 

31.12.2012r.] – możliwe jest wprowadzenie w SIWZ rozdz. XVII „Postanowienia końcowe” i w §11 projektu 

umowy zapisów o możliwości zmiany cen jednostkowych świadczenia usług , wprowadzonych na podstawie 

stosownych aktów wewnętrznych Wykonawcy lub o możliwości rozwiązania umowy dla każdej ze stron, z 

miesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku zmiany cennika oraz w okresie trwania wypowiedzenia 

umowy ceny za wykonane usługi Wykonawca będzie naliczał zgodnie z obowiązującymi u Wykonawcy 

cennikami ? 

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie SIWZ i § 7 projektu umowy o zapis „Świadczenie usług 

pocztowych, z wyłączeniem usługi odbioru korespondencji z siedziby Nabywcy, zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 17 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. nr 177 z 2011r. poz. 1054) 

na dzień zawarcia umowy jest zwolnione z podatku od towarów i usług. 

Usługa odbioru korespondencji z siedziby Nadawcy podlega opodatkowaniu VAT stawką podstawowa. 

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług , nadawca 

zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki” 

Odpowiedź na pytanie 1,2 i 3 

Z brzmienia art. 144 Pzp wynika m.in., że Zamawiający może przewidzieć możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Nie jest 

to jednak czynność obligatoryjna. 

Niemniej jednak Zamawiający ujął w ogłoszeniu o przetargu i SIWZ w dziale XVII przypadki w których możliwa 

jest zmiana treści umowy, min. zmiana podatku VAT a co za tym idzie zmiana cen jednostkowych a także zmian 

uregulowań prawnych. Zamawiający w celu doprecyzowania zmodyfikuje treść pkt 1c Dz. XVII SIWZ i ogłoszenia 

o przetargu. 

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie §5 ust. 4 projektu umowy poprzez zmianę zapisu na  

(„zgodnie z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeśli przesyłki zostały nadane w takim trybie”) 



Odpowiedź na pytanie 4. Projekt umowy w §5 ust. 4 zawiera stosowny zapis powołujący się na art. 44 kodeksu 

postepowania administracyjnego. 

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuszcza doprecyzowanie w ust. 9 SIWZ opis przedmiotu zamówienia 
 i § 7 ust. 3 projektu umowy  dodaje się treść „oraz opłaty za odbiór korespondencji 
 z siedziby Zamawiającego”? 
 
Odpowiedź na pytanie 5. Do dotychczasowej treści ust. 9 SIWZ opis przedmiotu zamówienia i § 7 ust. 3 
projektu umowy poprzez dodanie treści „oraz opłaty za odbiór korespondencji z siedziby Zamawiającego”. 
 
Pytanie nr 6. Czy ze względu na wewnętrzne uwarunkowania Wykonawcy, zamawiający dopuszcza wykreślenie 
w § 7 ust. 10 i wprowadzenie treści „płatności uiszczane będą przez Zamawiającego w terminie 14 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem że doręczenie przesyłki z fakturą VAT 
do siedziby Zamawiającego nastąpi 
 w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury VAT wynosi 
10 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą”? 
 
Odpowiedź na pytanie 6. Dotychczasową treść §7, ust.10 projektu umowy wykreśla się i zastępuje treścią o 
brzmieniu: „płatności uiszczane będą przez Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 
wystawienia faktury VAT, pod warunkiem że doręczenie przesyłki z fakturą VAT do siedziby Zamawiającego 
nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury VAT 
wynosi 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą”. 
 
Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu sporządzania specyfikacji, gdyż 
u Wykonawcy ma to wpływ na koszt świadczenia usług, a z kolei Zamawiający dysponuje rejestrami dla 
przesyłek rejestrowych oraz zestawieniami ilościowo-wartościowymi dla przesyłek nierejestrowych? Ponad to 
faktura VAT wystawiana jest z wyszczególnieniem ilości przesyłek z podziałem na gabaryty i wagę. 
 
Odpowiedź na pytanie 7. Zamawiający wyjaśnia, że § 7 ust. 10 należy rozumieć w ten sposób, że specyfikacja 
wykonywanych usług może być ujęta na samej fakturze lub jako dodatkowy załącznik do faktury. 
 
Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisów strony nr 7 SIWZ tj. §12,§13,§14,§15,§16,§17, gdyż 

nie dotyczą przedmiotowego projektu umowy? 

Zapisy projektu umowy zostały zakończone na str. 6 SIWZ §14. 

Odpowiedź na pytanie 8. Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisów  §12,§13,§14,§15,§16,§17 projektu 

umowy gdyż znalazły się one przez pomyłkę 

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie załącznika 4 SIWZ Formularz cenowy 
o następujące informacje:  
poz. od 15. do 16.- jaki jest kraj przeznaczenia? 
poz. 19.- czy dotyczy przesyłki listowej, jeśli tak to czy poleconej, czy zwyklej oraz jaki jest jej gabaryt i waga? 
poz.20.- czy dotyczy przesyłki listowej, jeśli tak to czy poleconej, czy zwyklej oraz jaka jest jej waga? 
poz.21.- czy dotyczy paczek ekonomicznych czy priorytetowych oraz jaka jest ich waga 
i gabaryt? 
poz.22.- jaki jest gabaryt i waga paczki, środek transportu zwrotnej paczki (lądowy czy lotniczy- ustala nadawca 
przy nadaniu), z jakiego powodu (np. zwrot na życzenie klienta lub zwrot paczki przyjętej niezgodnie z 
przepisami obowiązującymi w danym kraju przeznaczenia)? 
 
Odpowiedź na pytanie 9. Dotychczasową treść załącznika nr 4 do SIWZ zastępuje się nowym brzmieniem. 
Załącznik nr 4 w nowym brzmieniu – w załączeniu. 
 

                      Podpisał:  

                         /-/ Andrzej Kasiura  

                  Burmistrz Krapkowic  

 


