URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Warszawa, dnia 05.06.2018 roku

WSZYSCY
WYKONAWCY
W POSTĘPOWANIU

Postępowanie o zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i
zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych

Dokument dotyczy zapytań o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym w
postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne
i inne szczególne usługi na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz na realizowaniu przekazów pocztowych.
Zgodnie z zapisami Ogłoszenia Zamawiający niniejszym zamieszcza zgłoszone zapytania wraz
z wyjaśnieniami na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej:

Zapytanie nr 1:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że pozycja 26 w zał. Nr 1 do SIWZ
„Formularz Oferty” - „Zwrot przesyłki rejestrowanej do nadawcy po wyczerpaniu możliwości
doręczenia lub wydania odbiorcy” dotyczy przesyłki poleconej do 350 g, gabaryt A.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE NR 1:
Zamawiający potwierdza.

Zapytanie nr 2:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do Istotnych Postanowień Umowy zapisu dot. siły

wyższej: „W przypadku wystąpienia siły wyższej, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek okoliczności
niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub
którym nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi
na zmianę przepisów, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji
publicznej, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków
pracowników Instytucji, których Wykonawca/Zamawiający mógł łatwo uniknąć.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE NR 2:
Zamawiający informuje, że Rozdział III ogłoszenia nie jest wzorem umowy lecz istotnymi
postanowieniami umowy. Zamawiający przewiduje ich doprecyzowanie na etapie
podpisywania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą, także w zakresie zapisów
dotyczących siły wyższej.

Zapytanie nr 3:
„Wykonawca jako operator pocztowy i 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 postępowania, 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. W treści załączników do postępowania Zamawiający dopuszcza zmiany
do umowy wskazane w § 13 ust. 2 wzoru umowy, których możliwości przewidział i wskazał,
to jednak niedostatecznie opisał warunki dokonania zmian umowy - co w świetle przepisów,
jak również aktualnego orzecznictwa, jest niewystarczające dla dokonania zmiany umowy,
która zostanie uznana za nieważną.
Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień umowy poprzez
modyfikację § 13 ust. 2 wzoru umowy i rozwinięcie zapisów dotyczących zmian cen i podatku
VAT, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:”
"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.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE NR 3:
Zamawiający informuje, że Rozdział III ogłoszenia nie jest wzorem umowy lecz istotnymi
postanowieniami umowy. Zamawiający przewiduje ich doprecyzowanie na etapie
podpisywania umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. Zamawiający w zapisach
umowy bezsprzecznie zadośćuczyni wszystkim obowiązującym przepisom prawa i regulacjom
związanymi z przedmiotem zamówienia, a także zmianom stawek podatkowych czy też
zmianom cen jednostkowych brutto. Zamawiający dopuszcza także możliwość podpisania
umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę.

