
POCZTA POLSKA S.A., Rejon Sprzedaży Gdańsk                                Gdańsk, 23.11.2020 r. 

ul. 10 Lutego 10, 81-301 Gdynia 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Barbara Kucia 

mail: Barbara.kucia@poczta-polska.pl 

tel. kom. 502-012-101 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie 

ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo 

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Katarzyna Bulczak (kwestie proceduralne) 

Daria Ławicka (kwestie merytoryczne) 

tel. 58 677 79 60, fax: 58 677 79 61 

e-mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl 

 

 

W związku z ogłoszeniem zamówienia na usługi społeczne w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro na: „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wejherowie w roku 2021 polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przez Wykonawcę przesyłek pocztowych 
oraz obsługi zwrotów nadawanych przez MOPS w Wejherowie” Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

 
1. Rozdział XI Opis sposobu obliczenia ceny ze szczególnym uwzględnieniem ust. 3 

W związku z tak sformułowanym wymogiem uwzględnienie przez Wykonawcę „wszystkich kosztów”, nawet tych, których Zamawiający nie 

przewidział nie jest możliwe.  

Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania będzie zobowiązany wyłącznie do świadczenia usług objętych tym postępowaniem, 

wskazanych w formularzu cenowym. Z pozostałych usług Wykonawcy Zamawiający będzie mógł korzystać na zasadach ogólnych tj. opłacając 

usługi z góry gotówką (najpóźniej w dniu nadania) w placówce Wykonawcy. 

Podstawą rozliczeń finansowych powinna być suma opłat za faktycznie zrealizowane usługi stwierdzone na podstawie dokumentów 

nadawczych i oddawczych, jak wskazuje sam Zamawiający w załączniku nr 3 (projekt umowy) §4 ust. 2. 

W związku z powyższym: 

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie rozdz. XI o następujące oświadczenie: „Zamawiający oświadcza, że w przypadku usług 

dodatkowych i komplementarnych, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym, a są świadczone przez Wykonawcę do usług 

objętych zamówieniem, zastosowanie będą miały stawki cenowe wg cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji usługi”? 

2) Czy Zamawiający skreśli w ust. 3 wyrazy „jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 

zrealizowania całości zamówienia”? 

 

2. Załącznik nr 3 Projekt umowy §3 ust. 1. 

W §1 ust. 4 Zamawiający wskazał, że „Usługi będące Przedmiotem Umowy będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie…” 

Wykonawca prosi zatem o sformułowanie wymogu zgodnie z Prawem pocztowym art. 46.1 pkt. 5 oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 2013 r., 

poz. 545) Rozdz. 4 §25. 

 

3. Załącznik nr 3 Projekt umowy §3 ust. 6 

Zamawiający wymaga, że „Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego 

upoważnienia”. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez wyjaśnienie jaki dokument w rozumieniu Zamawiającego 

stanowi „stosowne upoważnienie” w przypadku gdy Zamawiający będzie sam dostarczał przesyłki do nadania do placówki pocztowej 

Wykonawcy. 

Wykonawca informuje, że wzór upoważnienia dołączony jest w załączniku dotyczącym płatnej usługi Poczta Firmowa. Zamawiający nie 

wskazuje w ogłoszonym zamówieniu, aby zamierzał korzystać z tej usługi. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie tej kwestii i jednocześnie 

zwraca się z pytaniem, czy w przypadku wyrażenia woli skorzystania z usługi Poczta Firmowa, Zamawiający włączy do ogłoszenia stosowne 

zapisy i równocześnie dookreśli w jakich dniach i terminach ma być realizowany odbiór przesyłek, z informacją o akceptacji Regulaminu 

świadczenia usługi odbioru z siedziby zamawiającego obowiązujący u Wykonawcy a wraz z nim wzory dokumentów?  

 

4. Załącznik nr 3 Projekt umowy §3 ust. 11 

Zamawiający wymaga, aby „Wykonawca sporządzał w dwóch egzemplarzach pocztowe dokumenty oddawcze przesyłek zwracanych z powodu 

braku możliwości ich doręczenia – po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Wzory dokumentów nadawczych zostaną 

ustalone zostaną ustalone z Wykonawcą”.  

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie tego zapisu (wymóg niemożliwy do zrealizowania przez Wykonawcę) i zgodzi się na korzystanie z 

Elektronicznego Zbiorowego Dowodu Odbioru (EZDO), dzięki czemu będzie mógł otrzymywać elektroniczny spis przesyłek z numerami 

nadawczymi? 

 

5. Załącznik nr 3 Projekt umowy §3 ust. 12 

Przy tak ogólnym zapisie Wykonawca interpretuje, że Zamawiający może wymagać zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmodyfikowanie ust. 12 w proponowany niżej sposób?  



„Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji Przedmiotu Umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę co 

najmniej 50 % osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia … na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn.zm.).” 

 

6. Załącznik nr 3 Projekt umowy §3 ust. 13 

Wykonawca prosi o zmianę oznaczenie „ust. 14” na „ust. 12” 

 

7. Załącznik nr 3 Projekt umowy §4 ust. 2-3 w łączności z §8 pkt 7 

Wykonawca jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, w tym także usług o charakterze 

powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe 

wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.  

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza 

wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle istotnych postanowień zawartych w treści ogłoszenia, Wykonawca realizując zamówienia 

w cenach wynikających z formularza, 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 wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na 

odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. 

Ponadto zauważyć należy, iż Wykonawca zawierając umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast 

wystawiając fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a 

nie w dacie podpisywania umowy czy też składania oferty przetargowej.  

W efekcie w przypadku ustawowej zmiany przepisów w zakresie podatków, w tym w szczególności skutkującej objęciem podatkiem VAT usług 

dotychczas nieopodatkowanych lub zmiany stawek podatku VAT, wykonawca zamówienia publicznego będzie musiał zmniejszyć kwotę 

należnego wynagrodzenia netto, ponieważ zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie jest możliwa zmiana ceny 

realizacji zamówienia podana w ofercie, na podstawie której został wybrany dany wykonawca, a nieprzewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

W przypadku Wykonawcy jako operatora wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, w przypadku 

zmiany przepisów w zakresie podatku VAT doszłoby do sytuacji świadczenia tych usług w wysokości niższej aniżeli obowiązujące opłaty. 

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian 

Zakładając, że ostatecznie Zamawiający dopuszcza zmiany do umowy wskazane w § 8 wzoru umowy, których możliwości przewidział i wskazał, 

to jednak niedostatecznie opisał warunki dokonania zmian umowy – co w świetle przepisów, jak również aktualnego orzecznictwa, jest 

niewystarczające dla dokonania zmiany umowy, która zostanie uznana za nieważną.  

 - Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę postanowień umowy poprzez modyfikację § 8 ust. 7 wzoru umowy i rozwinięcie zapisów poprzez 
dodanie w ust. 7 pkt. 1a o proponowanej treści: 
"1a) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w 

Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) 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”. 

- Czy Wykonawca zgodzi się na usunięcie w § 4 ust. 2  wyrażenia „pkt 1) i 2)”? 

 

8. Załącznik nr 3 Projekt umowy §5 ust. 3 

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, a w ślad za tym na uzupełnienie projektu 
umowy o zapisy wymagane przez Wykonawcę? 
1) Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania informacji dotyczących rozliczeń wynikających z umowy jest 

……...@..........., 

2) zmiana adresu e-mail Zamawiającego, wskazanego w pkt. 1 nie wymaga aneksowania Umowy, pod warunkiem niezwłocznego, pisemnego 

powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony umowy. Brak informacji o zmianie skutkuje tym, że wszelkie informacje przekazane na adres 

wskazany w pkt. 1 uznaje się za skutecznie dostarczone, 

3) Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w formacie PDF. 

4) Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF. 

5) Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu email: xxxx@xxxx 

6) Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: xxxx@xxxx 

7) Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt. 5-6 poinformować o tym drugą Stronę drogą 

elektroniczną. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

8) Zamawiający zobowiązuje się do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w postaci autorespondera i każdorazowego 

automatycznego potwierdzania otrzymania wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji, lub przekazywania każdorazowo na adres Wykonawcy 

wskazany w pkt. 5, informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała 

datę otrzymania faktury przez Zamawiającego, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres skrzynki pocztowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt. 6. 

9) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

10) Zamawiający jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia 

zgody, kolejne faktury będą wystawiane przez Wykonawcę w formie papierowej, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wykonawca zastrzega sobie 

prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku, gdy konieczność taka wynikać będzie z braku możliwości 

przesłania faktury w formie elektronicznej. 

11) Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 3 może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej”. 

 



2) Wykonawca informuje, że w systemie fakturującym Wykonawcy nie ma możliwości naliczania terminu płatności w dwóch sposobach. W związku z 

tym Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu „z zastrzeżeniem, że faktury zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich 

wystawienia”. 

 

3) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby na fakturach VAT drukowane były nazwy stref A,B,C,D w miejscu opisu strefy?  

 

 

9. Załącznik nr 3 Projekt umowy §5 ust. 6 

Czy Zamawiający zgodzi się na nadanie ust. 6 następującego brzmienia: „za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu 

uregulowania należności. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą przez Zamawiającego na podstawie noty 

odsetkowej”. 

 

10. Załącznik nr 3 Projekt umowy §6 ust. 5 

Czy Zamawiający zgodzi się na nadanie ust. 5 następującego brzmienia: „Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE." 

 

11. Załącznik nr 3 Projekt umowy §6 ust. 3 i 11 

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie wyrazu „aneksu” wyrazem „umowy”? 

 

12. Załącznik nr 3 Projekt umowy §9 ust. 2 zdanie pierwsze 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu „… zobowiązania Zamawiającego oraz Zamawiającego do wyrażenia …”  

 

13. Załącznik nr 4 SOPZ Część I ust. 9 

Czy Zamawiający ma na myśli formularze potwierdzenia odbioru dla przesyłek nadanych na zasadach ogólnych? 

 

14. Załącznik nr 1a Formularz cenowy  

Wykonawca prosi o usunięcie w nazwie kolumny 5 wyrażenia „(kol. 4 x 5)”. 

 

15. Załącznik nr 4 SOPZ Część II w łączności z Załącznikiem nr 1a Formularz cenowy 

Wykonawca wnosi o usunięcie poz. 7 (przesyłka listowa nierejestrowana ekonomiczna zagraniczna do 50g) ze względu na brak możliwości jej 

świadczenia. Wykonawca wyjaśnia, że przesyłki listowe nierejestrowane w obrocie zagranicznym mogą być nadawane wyłącznie w strumieniu 

przesyłek priorytetowych.  

Ponadto Wykonawca informuje, że zwrot przesyłek listowych nierejestrowanych jest bezpłatny, stąd w formularzu cenowym można usunąć 

wyszczególnioną w poz. 14 usługę. 

 

 

 

Barbara Kucia 

Stanowisko ds. Klienta Kluczowego 

tel. 502-012-101 

barbara.kucia@poczta-polska.pl 

Poczta Polska S.A. 

 

 


