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Nr sprawy:  DA. 392-3-2/20                                                                 Konin dnia 25.11.2020r. 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

                                                                       ZMIANA /WYJAŚNIENIE 

TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA 

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE  UL. OKÓLNA 47A 

 

Zamawiający informuje, że wpłynął    wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia  do złożenia oferty, na 

który Zamawiający udziela następującej odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Zamawiający w formularzu asortymentowo-cenowym kol. 6 określił wartość w PLN jako iloraz  

kol. 4 x kol.5.  Określenie wartości stanowi iloczyn ilości przesyłek i ceny jednostkowej. W związku  

z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę w/w zapisu.  

Odpowiedź 

Dokonuje się zmiany zapisu w formularzu asortymentowo-cenowym kol. 6 – słowo  iloraz  zmienia się 

na słowo iloczyn  

 

Pytanie 2 

W formularzu asortymentowo-cenowym poz. 3 i 5, Zamawiający określił przesyłki listowe 

nierejestrowane w obrocie zagranicznym w kategorii ekonomiczne. Wykonawca informuje, iż zgodnie 

z aktualnie obowiązującym cennikiem powszechnych usług pocztowych, przesyłki listowe nadawane 

w obrocie zagranicznym przyjmowane są tylko i wyłącznie w kategorii priorytetowe. W związku z 

powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w/w 

przesyłek w kategorii priorytetowa? 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie zagranicznym 

w kategorii priorytetowe.  

 

Pytanie 3 

W formularzu ofertowym pkt 8 stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, Zamawiający zawarł 

oświadczenie Wykonawcy o treści: OŚWIADCZAMY, że wymienione w pkt. 7 placówki  spełniają / nie 

spełniają ** wymagania  dotyczące realizacji zamówienia  w postępowaniu warunki określone w część 

III p Zaproszenia do złożenia oferty. Analogiczny zapis znajduje się w §3 pkt 10 projektu umowy, zgodnie 
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z którym placówki pocztowe mają spełniać wymogi zawarte w części III Zaproszenia. Ponieważ w 

ogłoszonym zaproszeniu część III p nie istnieje, 

a cała część III dotyczy wymaganych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wnioskuje 

o modyfikację zapisów w formularzu ofertowym i projekcie umowy.   

Odpowiedź  

Zapis przyjęty w projekcie umowy otrzymuje brzmienie: „Jako placówki pocztowe, które będą  

obsługiwały  Zamawiającego wskazane są:   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

ilość/ nazwa placówki 

Pytanie 4 

W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, Zamawiający oczekuje deklaracji 

Wykonawcy w zakresie zapewnienia śledzenia przesyłek poleconych w obrocie zagranicznym. 

Wykonawca wyjaśnia że śledzenie przesyłek poleconych w obrocie zagranicznym po stronie kraju 

przeznaczenia, jest uzależnione od integracji systemu danego operatora zagranicznego z systemem 

Wykonawcy. Przedmiotowa integracja leży tylko i wyłącznie  

w indywidualnej gestii każdego z operatorów pocztowych i Wykonawca nie ma na to wpływu. W związku 

z faktem, iż nie każdy operator zagraniczny dokonał takiej integracji, złożenie jednoznacznej deklaracji 

w tym zakresie jest niemożliwe. Wykonawca zwraca się zatem z pytaniem o określenie krajów 

przeznaczenia dla których Zamawiający oczekuje zapewnienia śledzenia przesyłek, bądź o odstąpienie 

od ww. zapisu. 

Odpowiedź  

Zamawiający odstępuje od zapisu dotyczącego deklaracji Wykonawcy w zakresie zapewnienia 

śledzenia przesyłek poleconych w obrocie zagranicznym.  

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany: 

-   w formularzu oferty poprzez wykreślenie z jego treści pkt.11 w części śledzenia przesyłek poleconych 

zagranicznych, 

-    projekcie umowy §3 pkt 22 otrzymuje brzmienie „Wykonawca udostępni Zamawiającemu narzędzie 

pozwalające na „śledzenie” przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym. Zamawiający musi mieć 

możliwość sprawdzenia statusu tych przesyłek, a w tym w szczególności dat ich doręczenia.” 

 

Pytanie 5 

W § 4 pkt. 5 projektu umowy Zamawiający określił termin płatności faktur jako: 14 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

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 
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wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu 

środków oraz opóźnień w ich płatnościach.  

Czy wobec powyższego Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego termin 

płatności, jako 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za 

wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia, lub liczony od dnia otrzymania faktury drogą 

elektroniczną określony jako 14 dni od daty otrzymania faktury, pozwalający terminowo dokonać 

płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia. Okres płatności liczony będzie od 

terminu dostarczenia elektronicznej wersji wystawionej faktury na adres e-mail wskazany w umowie. 

Odpowiedź 

Zamawiający zapis w § 4 pkt. 5 projektu umowy pozostawia bez zmian  

 

Pytanie 6 

W § 4 pkt. 5 projektu umowy Zamawiający określił termin płatności faktur jako: 14 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

Wykonawca informuje, iż przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o 

podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.0.2174 tj. 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.  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie terminu „prawidłowo” z w/w 

zapisu 

 

Odpowiedź 

Przez użycie instytucji „prawidłowej” faktury VAT Zamawiający miał  na uwadze właśnie  art. 106e 

zawarty w ustawie  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj: spełnienie przesłanek , o 

których mowa we   wskazanej ustawie.  

 

Pytanie 7 

W § 4 pkt. 6 projektu umowy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby rachunek, na który dokonywany 

będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy znajdował się na tzw. „białej liście”. 

Wykonawca informuje, że wszystkie spersonalizowane numery rachunków bankowych nadane dla 

kontrahentów służące do rozliczeń sprzedaży Wykonawcy (rozliczeń należności z tytułu dostaw i usług 

konta „200”), stanowią wirtualne rachunki do rachunku bankowego Wykonawcy o numerze: 16 1320 
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0019 0099 0415 2000 0008. Rachunek bankowy: 16 1320 0019 0099 0415 2000 0008 jest rachunkiem 

zgłoszonym do Urzędu Skarbowego. 

Czy wobec powyższego Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie? 

Odpowiedź 

Tak Zamawiający akceptuje  rozwiązanie podane w pytaniu. 

 

  

Pytanie 8 

W § 4 pkt. 9 projektu umowy, Zamawiający zawarł zapis: Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający 

dopuszcza zmianę zapisu na: Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy? 

Odpowiedź  

Zamawiający zapisy § 4 pkt. 9 projektu umowy pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w przypadku zmiany cennika usług 

powszechnych w trybie przewidzianym w Ustawie Prawo Pocztowe i zatwierdzonym przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych w przypadku zmiany cennika usług 

powszechnych w trybie przewidzianym w Ustawie Prawo Pocztowe i zatwierdzonym przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej? 

 

Pytanie 10 

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą email? 

Jeżeli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie adresu e-mail do przesłania oferty.  

 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie  ofert drogą mailową . Oferta winna zostać złożone zgodnie 

z wymogiem zawartym w części VIII i XIII  Zaproszenia (……….). i poniżej podanymi zasadami:  

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju, Centrum Kultury i Sztuki  w 

Koninie wprowadziło na terenie swej siedziby szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny, w tym 

wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Zasady te dotyczą również Wykonawców biorących 

udział w postępowaniach przetargowych. Zastosowanie wszystkich zaleceń służb sanitarnych i 
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medycznych ma pozwolić na zminimalizowanie ryzyka transmisji koronawirusa, z jednoczesnym 

zachowaniem zasad Prawa zamówień publicznych. W związku z powyższym Zamawiający:  

 

ZALECA składanie ofert drogą pocztową -  w takim  wypadku zdezynfekowane oferty  składane  

będą w sekretariacie  CKiS. Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości, to przed złożeniem osobiście 

oferty należy poinformować telefonicznie pod nr tel. /63/ 243 63 50 godz. od 8:00 do 15:00 o tej 

czynności, ustalając z pracownikiem konkretną datę i godzinę, o której przybędą Państwo złożyć ofertę. 

Zamawiający odbierze taką ofertę zgodnie z umówioną wizytą, zachowując odpowiednie środki 

bezpieczeństwa – w takim wypadku zdezynfekowane  oferty   składane   będą  na    holu  CKiS  

(wejście główne do CKiS). 

  

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia/ zmiany   stają się integralną częścią Zaproszenia i 

będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

                                                                                                                           Z a t w i e r d z i ł 

 

 

 

 

Ww. wyjaśnienia/zmiany   podlegają udostępnieniu na stronie internetowej www.ckis.konin.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


