BDG.WZP.311.15.2018.11.AZ

Warszawa, 19 września 2018 r.

Wykonawcy
(znak zamówienia: BDG.WZP.311.15.2018.6.AZ)
Dotyczy: zamówienia – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek poczty wychodzącej.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
oraz
MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zwanego dalej ogłoszeniem,
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone do treści ogłoszenia.
Pytanie 1:
Prosimy o przesłanie formularza cenowego w pliku exel.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jedyna wersja edytowalna formularza cenowego, którą dysponuje,
znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce „Druki dla Wykonawców”.
Pytanie 2:
W załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu pkt. 4 Zamawiający wskazuje: „Odbiór przesyłek
(rejestrowanych oraz nierejestrowanych) przygotowanych do wyekspediowania będzie
każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej
książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg
poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych)” oraz w Załączniku nr 2 do
ogłoszenia o zamówieniu § 3 pkt. 4: „Odbiór przesyłek (rejestrowanych oraz nierejestrowanych)
przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę
pieczęcią, podpisem i datą na zestawieniu przesyłek przekazanych do przemieszczenia,
potwierdzającym ilość i rodzaj przesyłek”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów:
W załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu pkt. 4: „Odbiór przesyłek (rejestrowanych oraz
nierejestrowanych)
przygotowanych
do
wyekspediowania
będzie
każdorazowo
dokumentowany przez pracownika Wykonawcy poprzez umieszczenie daty, dokładnej
godziny oraz czytelnego podpisu w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek
rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii
wagowych (dla przesyłek zwykłych)”.
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 3 pkt. 4: „Odbiór przesyłek (rejestrowanych
oraz nierejestrowanych) przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo
dokumentowany przez pracownika Wykonawcy poprzez umieszczenie daty, dokładnej

godziny oraz czytelnego podpisu na zestawieniu przesyłek przekazanych do przemieszczenia,
potwierdzającym ilość i rodzaj przesyłek”.
Odpowiedź
Zamawiający w pkt 4 załącznika nr 1 do ogłoszenia dokonał stosownej modyfikacji.
Zamawiający w § 3 pkt. 4 załącznika nr 2 do ogłoszenia dokonał stosownej modyfikacji.
Pytanie 3
W załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu pkt. 11 Zamawiający wskazuje: „Zamawiający
ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli
Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie.”.
Zamawiający wskazuje, że ma prawo zlecić innemu operatorowi, a kosztami obciążyć
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym
dniu i czasie. Zamawiający bezwzględnie wymaga realizacji usługi odbioru przesyłek
i jednocześnie nie uwzględnia w treści ogłoszenia okoliczności spowodowanych przyczynami
niezawinionymi przez Wykonawcę. Wśród nich można wymienić w szczególności działania
siły wyższej oraz innych zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem
okoliczności uniemożliwiające wykonanie usługi w całości lub jakiejkolwiek części (np. władcze
działania organów państwowych, samorządowych oraz organizacji międzynarodowych,
zmiana przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje
społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, stany nadzwyczajne
w tym stan wojenny lub wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek części terytorium Polski,
konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, działalność przestępczą osób trzecich, lokauty,
powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działalnie innych sił przyrody). Dodatkowo należy
wskazać nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym pozostające poza kontrolą
Wykonawcy, których nie można przewidzieć, a które ze względu na wywierane skutki
uniemożliwiają, bądź znacznie utrudniają wykonanie usługi odbioru przesyłek.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. Alternatywnie o modyfikację
zapisu: w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówienia w pkt. 11 „Zamawiającemu przysługuje
kara umowna za niezgłoszenie się Wykonawcy po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu,
w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór”.
Odpowiedź
Zamawiający w pkt 11 załącznika nr 1 do ogłoszenia dokonał stosownej modyfikacji.
Pytanie 4
W załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu pkt. 12 Zamawiający wskazuje: „Nadanie
przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez
Wykonawcę od Zamawiającego”.
Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu:
W załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu pkt. 12: „Nadanie przez Wykonawcę przesyłek
objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę
od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca
wyjaśni je bez zbędnej zwłoki z Zamawiającym. Przy braku możliwości wyjaśnienia
nieprawidłowości z Zamawiającym lub usunięcia ich w dniu odbioru, nadanie odebranych
przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub po całkowitym usunięciu tych
nieprawidłowości przez Zamawiającego.”.
Odpowiedź
Zamawiający w pkt. 12 załącznika nr 1 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany.
Pytanie 5
W załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu w pkt. 13 Zamawiający wskazuje: „Wykonawca
będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie
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odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu
7 dnia roboczego od dnia doręczenia.”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu:
W załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu pkt. 13: „Wykonawca będzie doręczał
do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru”
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.”.
Odpowiedź
Zamawiający w pkt. 13 załącznika nr 1 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany.
Pytanie 6
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu w § 1 pkt. 1 Zamawiający wskazuje:
„Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usług pocztowych - w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) - w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłek
listowych i paczek pocztowych) oraz ich ewentualnych zwrotów (dalej zwanych „przesyłkami”)”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu:
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 1 pkt. 1: „Przedmiotem umowy jest
sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych
- w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
1481, z późn. zm.) - w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłek listowych i paczek
pocztowych), ich ewentualnych zwrotów (dalej zwanych „przesyłkami”) oraz świadczenie
usługi odbioru przesyłek poczty wychodzącej”.
Odpowiedź
Zamawiający w § 1 pkt. 1 załącznika nr 2 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany.
Pytanie 7
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 3 pkt. 1 Zamawiający wskazuje iż: „odbiór
przesyłki jest równoznaczny z jej nadaniem u Wykonawcy”.
Wykonawca informuje, że data i godzina pokwitowania odbioru przesyłek przez Przedstawiciela
Wykonawcy na zestawieniu nie jest datą i godziną nadania, potwierdzaną przez Wykonawcę
w trybie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1529). W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu.
Odpowiedź
Zamawiający w § 3 pkt. 1 załącznika nr 2 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany
Pytanie 8
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 3 pkt. 1 Zamawiający wskazuje iż: „Odbiór
przesyłek odbywał się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00”; a w pkt. 4
„Oryginał zestawienia będzie odbierany wraz z przesyłkami przez Wykonawcę w każdym dniu
roboczym w godz. 14.00 - 16.00”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu:
W Załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 3 pkt. 1: „Odbiór przesyłek odbywał się będzie
od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.”; a pkt. 4: „Oryginał zestawienia będzie odbierany wraz z przesyłkami przez Wykonawcę
od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 14.00 - 16.00”.
Odpowiedź
Zamawiający w § 3 pkt. 1 załącznika nr 2 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany.
Pytanie 9
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W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 4 pkt. 5 Zamawiający wskazuje:
„Wynagrodzenie płatne będzie na postawie faktury, w terminie 21 dni od daty doręczenia
faktury przez Wykonawcę. Należności wynikające z faktury Zamawiający regulować będzie
przelewem na konto: nr.....................”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu:
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 4 pkt. 5: „Wynagrodzenie płatne będzie
na podstawie faktury, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Należności wynikające z faktury Zamawiający regulować będzie przelewem na konto
wskazane na fakturze”.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje zmiany ogłoszenia w ww. zakresie.
Pytanie 10
Wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego możliwości otrzymywania faktury
w wersji elektronicznej, a w przypadku zgody prosi o wskazanie adresu e-mail, na który
e-faktury będą wysyłane.
Odpowiedź
Zamawiający dokonał stosownej zmiany poprzez dodanie pkt. 15 w § 4 załącznika
nr 2 do ogłoszenia.
Pytanie 11
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 4 pkt. 6 Zamawiający wskazuje: „Za dzień
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.
Wykonawca zwraca 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,
co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego.
W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zaplata dokonana jest dopiero
z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe
monitorowanie rozliczania stron.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu:
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu w § 4 pkt. 6: „Za dzień zapłaty uznaje się datę
uznania rachunku Wykonawcy”.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje zmiany ogłoszenia w ww. zakresie.
Pytanie 12
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 4 pkt. 7 Zamawiający wskazuje: „Podstawą
obliczenia należności będzie suma opiat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone
z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do
ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać
będą ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10”.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu:
W Załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu w § 4 pkt. 7: „Podstawą obliczenia należności
będzie suma opiat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości
ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie
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dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe
podane w ofercie Wykonawcy , z zastrzeżeniem ust. 10. W przypadku nadanych i zwróconych
przesyłek nieujętych w załączniku nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu podstawą rozliczenia
będzie aktualny cennik Wykonawcy”.
Odpowiedź
Zamawiający w § 4 pkt. 7 załącznika nr 2 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany.
Pytanie 13
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 4 pkt. 12 Zamawiający wskazuje:
„W przypadku, gdy wartość faktury za dany okres rozliczeniowy zostanie błędnie obliczona,
Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie zapłaty do czasu wyjaśnienia reklamowanej
wartości faktury i wystawienia Zamawiającemu stosownej faktury korygującej. W takiej sytuacji
termin zapłaty będzie liczony od daty wystawienia faktury korygującej. Zamawiający dokona
przelewu należności w ciągu 21 dni”.
Wykonawca informuje, że zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług w przypadku błędów
lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę
korygującą bądź notę korygującą - zgodnie z art. 106k.
Faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia
gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem
odniesienia do faktury korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. Faktura
korygująca/nota księgowa powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać
stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. Powyższe potwierdza stanowisko
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji. W świetle powyższych uwag
stwierdzić należy, że ewentualny błąd bądź brak w jej treści nie może mieć wpływu na umowny
termin płatności.
W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu.
Odpowiedź
Zamawiający w pkt. 12 § 4 załącznika nr 2 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany.
Pytanie 14
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 4 pkt. 14 Zamawiający wskazuje:
„Zamawiający dopuszcza możliwość - według swojego wyboru, w zależności od rodzaju usług
pocztowych - dokonywania płatności na zasadach określonych powyżej lub przy użyciu
maszyny do frankowania - zapis opcjonalny o ile Wykonawca dopuszcza możliwość
dokonywania płatności za pomocą maszyny do frankowania”.
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu: „Szczegółowe warunki używania maszyn do frankowania
zostaną przedstawione Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy”.
Odpowiedź
Zamawiający w § 4 pkt. 14 załącznika nr 2 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany.
Pytanie 15
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu § 5 pkt. 4 Zamawiający wskazuje:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia”.
Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez
Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes
Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna
potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Ponadto stwarzając możliwość
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pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzeni a za spełnione świadczenie bez żadnej
kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące
nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 §2 kodeksu cywilnego w zw.
z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, Wykonawca
wnosi o modyfikację zapisu:
W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu w § 5 pkt. 4: „Zamawiający zastrzega sobie
możliwość potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia po
przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary
umownej”.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje zmiany ogłoszenia w ww. zakresie.
Pytanie 16
W załączniku nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne – Formularz cenowy
w pozycji nr 30 Zamawiający wskazuje do wyceny: „Usługa „zwrot paczki rejestrowanej”
w obrocie zagranicznym” oraz w pozycji 35 „Usługa „zwrot paczki rejestrowanej
z potwierdzeniem odbioru” w obrocie zagranicznym”.
Wykonawca informuje, że opłaty za zwroty paczek zagranicznych wyliczane są na podstawie
indywidualnej wyceny dokonanej przez organy celne państw adresatów, wobec czego
niemożliwe jest określenie na etapie składania ofert, cen dotyczących zwrotów paczek
zagranicznych.
Jednak w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata paczki pocztowej
zagranicznej i konieczności jej zwrotu do nadawcy oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi
Państw, z których przesyłka jest zwracana, Wnioskodawca wnosi o możliwość wyceny usługi
zwrotu paczki zagranicznej na etapie realizacji usługi zgodnie z art. 32 Ustawy Praw pocztowe,
oraz o usunięcie poz. 30 i poz. 35 z formularza cenowego.
Odpowiedź
Zamawiający w załączniku nr 5 do ogłoszenia dokonał stosownej zmiany.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia, jak niżej:
1. W załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do ogłoszenia, pkt. 4 przyjął
brzmienie:
„(…) Odbiór przesyłek (rejestrowanych oraz nierejestrowanych) przygotowanych
do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez pracownika Wykonawcy
poprzez umieszczenie daty, dokładnej godziny oraz czytelnego podpisu w pocztowej
książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym
przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych)”.
2. W załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do ogłoszenia, pkt. 11 przyjął
brzmienie:
„Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym
dniu i czasie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
3. W załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do ogłoszenia, pkt. 12 przyjął
brzmienie:
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„Nadanie przez Wykonawcę przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować
będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśni je bez zbędnej zwłoki
z Zamawiającym”.
4. W załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do ogłoszenia, pkt. 13 przyjął
brzmienie:
„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki”.
5. W załączniku nr 2 (Istotne Postanowienia Umowy) do ogłoszenia, § 1 pkt. 1 przyjął
brzmienie:
„Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego usług pocztowych - w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) - w obrocie krajowym i zagranicznym,
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłek
listowych i paczek pocztowych), ich ewentualnych zwrotów (dalej zwanych „przesyłkami”)
oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek poczty wychodzącej”.
6. W załączniku nr 2 (Istotne Postanowienia Umowy) do ogłoszenia, § 3 pkt. 1 przyjął
brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych
do wyekspediowania, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z Kancelarii Ogólnej Zamawiającego,
zlokalizowanej w jego siedzibie w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3 (wejście od ul. Hożej 20).
Odbierając przesyłkę Wykonawca przyjmuje na siebie zobowiązanie nadania jej w tym
samym dniu. Odbiór przesyłek odbywał się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
14.00 – 16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”.
7. W załączniku nr 2 (Istotne Postanowienia Umowy) do ogłoszenia, § 3 pkt. 4 przyjął
brzmienie:
„Odbiór przesyłek (rejestrowanych oraz nierejestrowanych) przygotowanych do
wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez pracownika Wykonawcy
poprzez umieszczenie daty, dokładnej godziny oraz czytelnego podpisu na zestawieniu
przesyłek przekazanych do przemieszczenia, potwierdzającym ilość i rodzaj przesyłek.
Zestawienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie każdorazowo sporządzane przez
Zamawiającego w dwóch egzemplarzach (kopia i oryginał), zgodnie ze wzorem. Oryginał
zestawienia będzie odbierany wraz z przesyłkami przez Wykonawcę od poniedziałku
do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 14.00 – 16.00. Wzór
zestawienia przesyłek rejestrowanych i przesyłek nierejestrowanych obowiązujący
u Zamawiającego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy”.
8. W załączniku nr 2 (Istotne Postanowienia Umowy) do ogłoszenia, § 4 pkt. 7 przyjął
brzmienie:
„Podstawą obliczenia należności będzie suma opiat za przesyłki faktycznie nadane lub
zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona
co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym
obowiązywać będą ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 10.
W przypadku nadanych i zwróconych przesyłek nieujętych w Załączniku nr 5 do ogłoszenia
o zamówieniu podstawą rozliczenia będzie aktualny cennik Wykonawcy”.
9. W załączniku nr 2 (Istotne Postanowienia Umowy) do ogłoszenia, w § 4 pkt. 12 przyjął
brzmienie:
„W przypadku, gdy wartość faktury za dany okres rozliczeniowy zostanie błędnie obliczona,
Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie zapłaty spornej kwoty z faktury
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do czasu wyjaśnienia reklamowanej wartości faktury i wystawienia Zamawiającemu
stosownej faktury korygującej. W takiej sytuacji termin zapłaty spornej kwoty z faktury
będzie liczony od daty wystawienia faktury korygującej a Zamawiający dokona przelewu
należności w ciągu 21 dni”.
10. W załączniku nr 2 (Istotne Postanowienia Umowy) do ogłoszenia, w § 4 pkt. 14 przyjął
brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza możliwość – według swojego wyboru, w zależności od rodzaju
usług pocztowych – dokonywania płatności na zasadach określonych powyżej lub przy
użyciu maszyny do frankowania – zapis opcjonalny o ile Wykonawca dopuszcza
możliwość dokonywania płatności za pomocą maszyny do frankowania. Szczegółowe
warunki używania maszyn do frankowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w dniu
zawarcia umowy”.
11. W załączniku nr 2 (Istotne Postanowienia Umowy) do ogłoszenia, w § 4 dodaje się
pkt. 15 o treści:
„Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania przez Wykonawcę faktur w wersji
elektronicznej na adres e-mail: rozliczeniako@mnisw.gov.pl natomiast w przypadku
wysyłki faktury z ePUAP: Formularz Pisma ogólnego do podmiotu publicznego
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolnesprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
12. W załączniku nr 5 (Formularz cenowy) do ogłoszenia, w Tabeli wykreślić poz. 30
i poz. 35 (Formularz cenowy po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma).
13. Załączniki nr 1, nr 2 i nr 5 do ogłoszenia – zmodyfikowane załączniki stanowią załącznik
do niniejszego pisma (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym).
Dokonane zmiany są wiążące a pozostałe warunki Ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne pozostają bez zmian.

Tomasz Borkowski
(pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego
powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
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