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Do Wykonawców 
 
Odpowiedz Zamawiającego na wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż 
wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro , prowadzone zgodnie z art.138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DZ.U. z 2019r poz. 1843 ze 
zm.), którego przedmiotem jest :  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. 
 
Na podstawie Roz.VI pkt 9 Ogłoszenia o zamówieniu w odpowiedzi na pismo Poczty Polskiej S.A. 
Rejon Sprzedaży Gdańsk z dnia 23.11.2020 roku Zamawiający udziela niżej wymienionych 
odpowiedzi:  
 
Pytanie nr 1 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w rozdziale XI ust 3, gdyż Wykonawca powinien tak 
skalkulować cenę, żeby uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
Wymaga podkreślenia, iż Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wiedzy i doświadczenia w 
zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, co powinno przejawiać się także przez zaplanowanie i 
uwzględnienie wszystkich kosztów realizacji zamówienia, nawet tych których Zamawiający wprost 
nie przewiduje. Ponadto, trzeba nadmienić, iż zapis ten jest powszechnie przyjęty w specyfikacjach 
istotnych warunków zamówień czy ogłoszeniach o udzielaniu zamówienia na usługi społeczne, a 
także obowiązywał w poprzednio udzielanych zamówieniach, w tym zamówieniach udzielonych 
pytającemu.  
 
Pytanie nr 2 
Zamawiający stwierdza, że żaden zapis projektowanej umowy, w tym także § 3 ust. 1 (projekt 
umowy) nie jest sprzeczny z zapisami Prawa pocztowego, ani rozporządzeniem z 29 kwietnia 2013 
roku (tekst jednolity Dz. U z 2020r,.poz.1026). Poza tym Prawo pocztowe nie zawiera art 46 ust.1 
pkt 5. 
 
Pytanie nr 3 
Zamawiający nie planuje korzystania z płatnej usługi „Poczta Firmowa”. Stosowne upoważnienie  
to dokument z którego wynika, że osoba jest prawidłowo umocowana do podejmowania czynności 
w imieniu Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 4 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu projektu umowy – § 3 ust. 11 albowiem Elektroniczny 
Zbiorowy Dowód Odbioru (EZDO) nie jest sposobem przewidzianym w przepisach, w 
szczególności Kodeksie postępowania administracyjnego jako skutecznym dowodzie na 



 

awizowanie i/lub doręczeniu listu poleconego. Ponieważ Zamawiający wysyła listy polecone w 
ramach postępowań prowadzonych przez organ administracyjny jest związany wymogami 
skutecznego doręczania pism przewidzianymi w regulacjach dotyczących tych postępowań. 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający nie planuje wprowadzenia zmian w załączniku nr 3 (projekt umowy) § 3 ust. 11.  
Zapis ten jednoznacznie wynika z przepisów PZP i dotyczy tylko czynności, których wykonanie 
polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 
Kodeks pracy. 
 
Pytanie nr 6 
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 3 (projekt umowy) § 3 ust.13 poprzez zmianę 
zapisu „ust. 14” na „ust. 12”. 
 
Pytanie nr 7 
Zmiana cen jednostkowych w trybie realizacji umowy jednostronnej poprzez Wykonawcę jest 
wykluczona z racji przepisów Ustawy o finansach publicznych i przepisów Ustawy PZP art. 138o. 
 
 
Pytanie nr 8 
Zamawiający wyraża zgodę na doręczanie faktur drogą elektroniczną.  
 
Zmianie ulega zatem § 5 w którym dodaje się ust. 7 o następującej treści: 
 

„7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną w formacie 
PDF lub innym dopuszczonym przepisami prawa. Zamawiający oświadcza, że adresami e-mail 
właściwym do przesyłania faktur są: sekretariat@mops.wejherowo.pl; 
katarzyna.bulczak@mops.wejherowo.pl;  dominika.rompza@mops.wejherowo.pl 
 Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu 
email:……………………………………………………. Zmiana w/w adresów e-mail nie wymaga aneksu do 
umowy, a wystarczy pisemnie zawiadomienie. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed 
zmianą adresu poinformować o tym drugą Stronę także drogą elektroniczną. Do uznania 
doręczenia faktury drogą elektroniczną niezbędne jest doręczenie jej na wszystkie 3 wskazane 
adresy email. Do uznania emaila za doręczony niezbędne jest potwierdzenie jego odbioru przez 
drugą stronę z podaniem daty doręczenia. 
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. 
 
Pytanie nr 9 
Zamawiający nie przewiduje zmiany w załączniku nr 3 (projekt umowy) §5 ust. 6. 
 
Pytanie nr 10 
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 3 (projekt umowy) § 6 ust. 5. 
 
Pytanie nr 11 
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Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 3 (projekt umowy) §6 ust. 3 i 11 polegającej na 
zmianie wyrazu „aneks” na „umowę” 
 
Pytanie nr 12 
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 3 (projekt umowy) § 9 ust. 2, który otrzymuje 
następujące brzmienie: „Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego 
przez strony pod rygorem nieważności. Przewidziane w umowie zmiany nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadki każdej zmiany, o której 
mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej 
okoliczności”. 
 
Pytanie nr 13 
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 4 (SPOZ) część I ust.9 
Poprzez zamianę słowa „druki’ na „formularz” 
  
Pytanie nr 14 
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 1a (formularz cenowy) poprzez usunięcie w 
nazwie kolumny 5 wyrażenia „(kol.4x5)” 
 
Pytanie nr 15 
Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 4 (SPOZ) część II oraz załączniku nr 1a 
(formularz cenowy) 
 
 
 
Powyższe odpowiedzi Zamawiającego stanowią podstawę do dokonania zmiany treści 
ogłoszenia. Zmianie ulega również termin i godzina składania ofert. Zamawiający określa 
jako dzień składania ofert 10 grudnia 2020roku do godz.15.00. Miejsce składania ofert 
pozostaje bez zmian. 
 


