
Białystok, 7 grudnia 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Białymstoku

AG.SO.240.03.18

Wykonawcy 

zainteresowani udziałem 

w postępowaniu

W związku z otrzymaniem pytań do Ogłoszenia z dnia 4 grudnia 2018 roku 
dotyczącego udzielenia zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 
i zagranicznym na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku “ -znak 
sprawy : AG.SO.240.03.18, Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Zamawiający w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w ust. 3 określa:
„3. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi dostarczania przesyłek w Polsce i poza 
granicami kraju, pod każdy wskazany przez Zamawiającego adres."
Wykonawca ze względu na międzynarodowe umowy wnioskuje o modyfikację powyższego 
zapisu w następujący sposób:
„3. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi dostarczania przesyłek w Polsce i poza 
granicami kraju zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi 
dotyczącymi świadczenia usług pocztowych oraz. wiążących regulaminów Światowego 
Związku Pocztowego."
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisu ust.3 załącznika nr 1 do ogłoszenia 
w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2
Zamawiający w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w ust. 7 określa:
„7. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich dostarczania przez Zamawiającego do 
Wykonawcy.”
Wykonawca ze względu na możliwość pojawienia się błędów w przygotowanej do wysyłki 
korespondencji wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób:
„7. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich dostarczania przez Zamawiającego do 
Wykonawcy. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek. Wykonawca 
wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub 
ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu 
roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisu ust. 7 załącznika nr 1 do ogłoszenia 
w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.



Pytanie nr 3
Zamawiający w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
w ust. 9 określa:
„9. Odbioru przesyłek będą dokonywać przedstawiciele Wykonawcy. Odbiór przesyłek 
przygotowanych do nadania przez Zamawiającego będzie każdorazowo dokumentowany 
przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą:
1) w ilościowo - wagowym zestawieniu przesyłek nierejestrowanych w obrocie krajowym 
oraz zagranicznym -  wg. wzoru Wykonawcy,
2) w szczegółowym zestawieniu przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym oraz 
zagranicznym, przy czym Zamawiający wymaga, aby w zestawieniu tym były co najmniej 
następujące dane:
a) liczba porządkowa,
b) wskazanie adresata (imię i nazwisko lub nazwa),
c) znak sprawy nadany przez Zamawiającego,
d) sposób przekazania przesyłki (np. zwykła, priorytetowa, polecona, ZPO itp.),
e) waga przesyłki,
f) kwota opłaty za przesyłkę,
g) identyfikator przesyłki nadany przez Wykonawcę.
Zamawiający zaakceptuje inny wzór zestawienia zaproponowany przez Wykonawcę pod 
warunkiem, że zestawienie to będzie zawierało pola do wpisywania co najmniej danych 
wskazanych w pkt 9 ppk 2 lit. a-g i możliwe będzie jego generowanie w powszechnie 
dostępnym oprogramowaniu biurowym. Wykonawca zastrzega możliwość własnego wzoru 
zestawień zaakceptowanego przez Wykonawcę.”
Wykonawca ze względu wewnętrzne uregulowania wnioskuje o modyfikację powyższego 
zapisu w następujący sposób:

„9. Odbioru przesyłek będą dokonywać przedstawiciele Wykonawcy. Odbiór z siedziby 
Zamawiającego przesyłek przygotowanych do nadania będzie każdorazowo dokumentowany 
przez Wykonawcę podpisem, datą i godziną na zestawieniu przesyłek przekazanych do 
przewozu do placówek Wykonawcy. Zestawienie będzie określać ilość i rodzaj przesyłek. 
Nadanie przesyłek przygotowanych do nadania przez Zamawiającego w placówce 
Wykonawcy będzie każdorazowo dokumentowane przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i 
datą:
1) w' ilościow' 0  - wagowym zestawieniu przesyłek nierejestrowanych w obrocie krajowym 
oraz zagranicznym -  w'g. wzoru Wykonawcy,
2) w szczegółowym zestawieniu przesyłek rejestrowanych w obrocie krajowym oraz 
zagranicznym, przy czym Zamawiający wymaga, aby w zestawieniu tym były co najmniej 
następujące dane:
a) liczba porządkowa,
b) wskazanie adresata (imię i nazwisko lub nazwa),
c) znak sprawy nadany przez Zamawiającego,
d) sposób przekazania przesyłki (np. zwykła, priorytetowa, polecona, ZPO itp.),
e) wuga przesyłki,
f) kwota opłaty za przesyłkę,
g) identyfikator przesyłki nadany przez Wykonawcę.
Zamawiający zaakceptuje inny wzór zestawienia zaproponowany przez Wykonawcę pod 
warunkiem, że zestawienie to będzie zawierało pola do wpisywania co najmniej danych 
wskazanych w' pkt 9 ppk 2 lit. a-g i możliwe będzie jego generowanie w powszechnie



dostępnym oprogramowaniu biurowym. Zamawiający zastrzega możliwość własnego wzoru 
zestawień zaakceptowanego przez Wykonawcę/’

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisu ust.9 załącznika nr 1 do ogłoszenia 
w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4
Wykonawca wnosi o korektę numeracji ustępów w § 4 oraz w § 5 Załącznika Nr 6 do 
Ogłoszenia „Istotne Postanowienia Umowy”.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał korekty , w wyniku której zapis §4 i § 5 załącznika nr 6 do ogłoszenia 
otrzymuje brzmienie:

§4
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie niniejszej umowy wynosi:

..........................................zł. słownie

......................................................................(łącznie z podatkiem VAT w kwocie.......
z ł ).

2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia następujących zmian, a w szczególności zmianę 
kwoty wartości umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub 
dzienniku urzędowym odpowiedniego ministra bądź też zmiany lub wejścia w życie 
uchwał, decyzji lub innych aktów wydawanych przez stosowne podmioty nadzoru w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o 
zmianę umowy powiadamiając Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności wskazanych w 
tym zapisie umowy oraz załączając uzasadnienie zmiany i stosowne dokumenty.
4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany 
wynagrodzenia i w przypadku uwzględnienia przez niego wniosku o zmianę cen, strony 
podejmą działania w celu podpisania aneksu do umowy.
5. Zamawiający dokona zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany wysokości 
stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT na usługę objętą umową.

§5 ‘
1. Strony ustalają miesięczne okresy rozliczeniowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy, 

przy czym należności Wykonawcy będą naliczane z dołu.
2. Podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowią ceny jednostkowe 

za przesyłki pocztowe określone w ofercie Wykonawcy oraz faktyczna ilość przesyłek 
nadanych w okresie rozliczeniowym.

3. Zapłata należności następować będzie przelewam na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany
w fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu, 
odbiorcy.

Pytanie nr 5
Zamawiający w' Załączniku Nr 6 do Ogłoszenia Istotne Postanowienia Umowy w § 5 ust. 2 
określa:



,.2. Podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowią ceny jednostkowe 
za przesyłki pocztowe określone w ofercie Wykonawcy oraz faktyczna ilość przesyłek 
nadanych w okresie rozliczeniowym.”
Informujemy, że cenniki Wykonawcy określają opłatę za zwrot przesyłek. W związku z tym 
Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu w następujący sposób:
„2. Podstawę rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowią ceny jednostkowe 
za przesyłki pocztowe określone w ofercie Wykonawcy oraz faktyczna ilość przesyłek 
nadanych i zwróconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia w okresie 
rozliczeniowym.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisu §5 ust.2 załącznika nr 6 do 
ogłoszenia w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.

Pytanie nr 5
Zamawiający w' Załączniku Nr 6 do Ogłoszenia Istotne Postanowienia Umowy w § 5 ust. 1 
określa:
„1. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
w skazany w fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.”
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 jej wystawienia i został on 
wprowadzony ze w:zględu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 
fakturowania Wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. 
Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w 
ich płatnościach.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o inny niż określony przez Zamawiającego 
w umowie termin płatności faktury VAT tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony 
jako 21 dni od daty jej wystawienia, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane 
usługi w ramach przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisu w § 5 ust. 1 załącznika nr 6 do 
Ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie:
“Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.”


