Lubicz, dnia 11.12.2017

ORG.2600.5.2017

Odpowiadając na pismo z dnia 6 grudnia 2017r dot. zapytania ofertowego na świadczenie
usług pocztowych poza terenem gminy Lubicz dla Urzędu Gminy w Lubiczu w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych informujemy co następuje:
Ad 1.
Zamawiający uwzględnia modyfikację pkt. 9 w Zapytaniu Ofertowym nadając mu następującą treść:

,, Zamawiający przewiduje oznakowanie przesyłek we własnym zakresie w sposób uzgodniony
z Wykonawcą.
Poniżej załączony zostaje formularz kalkulacji cenowej z prośbą o wskazanie cen jednostkowych, które
mogą ulec podwyższeniu w trakcie trwania umowy w przypadku :

a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy: jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający,
po uprzednim pisemnym zawiadomienie ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia,
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki
obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT;
b) 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
zmian 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.‘’

Ad.2
Zgodnie z art.16 ust.1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych ( Dz.U.2017 poz. 1311) ,, Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest
niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku
zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie
tych należności.”
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym
dot. terminu płatności.

Ad.3
Zamawiający z racji określonych godzin pracy nie może pozwolić sobie na rezygnację z zapisu w pkt.2
dot. dostarczania przesyłek.
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