Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
ul. Piaskowa 23
87-162 Lubicz

Nasz znak: PS-BI-RSP3-RJSP2/415/2017
Data:

21 grudnia 2017 roku

Sprawa: dot. zapytania ofertowego nr ZEASiP362.55.2017
Poczta Polska S.A. w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na świadczenie usług pocztowych
poza terenem gminy Lubicz dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
od 02 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zwraca się z pytaniami w następujących kwestiach:
Pytanie 1
Zamawiający w pkt. 2 Zapytania Ofertowego wskazuje że „Wykonawca zobowiązany jest codziennie do
przywiezienia raz dziennie przesyłek do Zamawiającego od poniedziałku do piątku w dni robocze do
godziny 15.00”
Przedmiotem

zamówienia

jest

świadczenie

usług

pocztowych

w

zakresie

przyjmowania,

przemieszczania i doręczania przesyłek nadawanych przez Zamawiającego. W definicji usługi pocztowej
(art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek – opłaconych przez
nadawców i nadchodzących do Zamawiającego.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykreślenie wskazanych zapisów o godzinie
doręczania przesyłek, ponieważ nie mogą one wchodzić w zakres niniejszego postępowania,
a w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków
wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego oraz w ustawie Prawo pocztowe
mowa jest jedynie o wskaźnikach czasu przebiegu przesyłek pocztowych ?
Pytanie 2
Zamawiający w pkt. 9 zdanie drugie Zapytania Ofertowego chce aby „wskazane ceny jednostkowe
podane w Arkuszu kalkulacji cenowej, nie uległy podwyższeniu w trakcie trwania umowy”.
Wykonawca informuje, że jako operator 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 SIWZ, 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 SIWZ bądź
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 istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w treści SIWZ nie przewidział zmian co
w świetle przepisów, jak również aktualnego orzecznictwa, jest niewystarczające dla dokonania zmiany
umowy, która zostanie uznana za nieważną.
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"Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 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 zawiadomieniu 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
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.

Pytanie 3
Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym; Warunki płatności wskazuje że „Płatności za wykonane usługi
będą następować w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, pod warunkiem dostarczenia jej przed
upływem terminu zapłaty”
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na:
„Płatności za wykonane usługi będą następować w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.”

