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WYJAŚNIENIA Nr 1

związane z treścią zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30000 euro pn.:„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Gmina Glinojeck z siedzibą przy ul. Płockiej 12. 06-450 Clinojeck w związku z zapytaniem
Wykonawców do treści Zaproszenie do złożenia oferty, wyj

Pytanie ]

Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia pkt 5 Załącznika nr l do zaproszenia
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów poprzez dodanie treści:
„oraz znaku opłaty pocztowej zgodnego zc wzorem przekazanym przez Wykonawcę po podpisaniu
umowy

” ”'?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 2
Czy Zamawiającydopuszcza możliwość zmiany zapisów 52 ust ] lil. () Umowy?
Czy Zamawiający przez przesyłki kurierskie rozumie sie przesyłki krajowe najszybszej kategorii
nadane w dniu roboczym do godziny 15:00 doręczone gwarantowanym terminie. Dla przesyłki
standardowej doręczenie do drugiego dnia roboczego po dniu nadania. Dla przesyłki
niestandardowej doręczenie nastapi do czwartego dnia roboczego po nadaniu, Przyjęte za
potwierdzeniem nadania. doręczone za pokwitowaniem odbioru o wadze do 30 kg. Cena za nadanie
przesyłki zawiera odbiór z siedziby Zamawiającego oraz ubezpieczenie do kwoty co najmniej
5000.00 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy.
Zmawiający. przez przesyłki kurierskie. rozumie przesyłki krajowe najszybszej kategorii nadane w

dniu roboczym do godziny 15:00 doręczone w gwarantowanym terminie.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów 54 ust. 6 Umowy?
Zamawiajacy określa. iż za dzień zaplaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt. ze takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy
swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi , co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w



tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone
usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności
cywilnoprawnych reguluje
art. 454 Kodeksu cywilnego. który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także
() chwili spelnienia świadczenia. co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo
Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana
jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidlowe
monitorowanie rozliczania stron.
Czy ze względu na to. że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na
rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zaplaty wedlug powszechnie
stosowanej formy w obrocie gospodarczym: ,.Za dzien zaplaty strony przyjmują dzień wpływu
środków na rachunek bankowy Wykonawcy”.7

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmian) zapisów umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiającydopuszcza możliwość zmiany zapisów @ 2 ust. 4 Umowy?
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o treści:

„ Wprzypadku uzasadnionych zaslrwzen w .tlosunkt/ do ju: nadanych przesylek (np. nieprawidłowe
opakowanie, brak pelnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych : wyzna/iti na
przesyłkach. brak znaków opla/y itp.) Wykonawca bez zbędne/' zwłoki wyjaśnia je ; Zamawiającym

'ylekBrak mozliwości wyjaśnienia zaslrmżeri, (› których mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru pr:
ad Zantuwia/qcegopowoda/'o, iz nadanie ]JI'Z »ylek przez VVykonttwcę nastąpi w dniu następnwn ltth
ich calkowitym usunięciuprzez Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiającydopuszcza możliwość zmiany zapisów @ 4 ust. 4 Umowy?
Wzalqczonymwzorze umowy Zamawiający określa warunki pla/ności dla przedmiotu zamówienia
wskazujac niestasowany u Wykonawcy termin pla/ności faklut'y jako 30 dni od daty doręczenia
faktury.

Wykonawca informuje, iż jaki!/ry za mlugi pocztowe unas/owiane Yf/ za pośredniclwcm
scentralizowanego systemu ['n/armaty "nego. kliirago wymogi określa/'a takie kryteria jak [ci-min

wys/awicnia faktury, datę Myy/artiafoklurydo klienta, jak równie: termin platności będący w ścisle/'



zależnaśei : terminami sporządzenia taktu/');. Standardowo Obowiązujący termin platności faktury
określany/"aka I 4 dni od daty wystawieniafaktury zostal wprowadzony ze względu na zapewnienie
prawidlowego jan/rejonawaniu systemu fak/mowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami
wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie dnie mo:/Maść oszacowania terminów wy?/ywa
środków oraz opóźnień w ich płatnościach.
Czy w zwiazku z powyz "' m Zamawiana)" zaakcep/a/e inny niz określany przez Zamawa/aeega
w umowie termin płatności tj. liczony uzi dnia wystawienia/aktami określany/aim 2] dni od daty
wystawieniafaktury VAT, pozwalajacy terminowa dokonać platności za wykonane usługi w ramach
przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów ś 4 ust. 4 Umowy.
Zmiany zostały uwzględnione w modyfikacji nr 2

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów @ 4 Umowy poprzezwykreślenie ust.
14?

Nie ma konieczności ujmowania w umowach zapisów () dokonywaniu płatności przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności.
Należy pamietać iż przedmiotowa instvtucia ma charakter dobrowolny ti. zależy od decyzji
kontrahenta (dokonującego platności) i nie w maga akceptacji przez sprzedawce dokonuiącevo
dostawy towarów czy świadczenia usług.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów @ 4 Umowy poprzez wykreślenie ust. 14
Zmiany zostaly uwzględnione w modyfikacji nr 2

Pytanie 7

Czy Zamawiającydopuszcza możliwość zmiany zapisów @ 12 ust. 2 Umowy?
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych _na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Proponu'emv zapis:
Spory mogące wynikać pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, rozstrzygać będzie sąd właściwy
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy w/w' zakresie



Pytanie 8

Zamawiającyw Kosztorysie oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia przy kilku pozycjach
określił obrót zagraniczny. Czy dla pozostałych pozycji gd7ie obrót nie został określony należy
przyjąć. że dot. obrotu krajowego?

Odpowiedź
Tak.

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia
usług w zakresie ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego. który
automatycznie dopuszcza możliwość korzystania z internetowej aplikacji elektronicznej. Aplikacja
dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z infomacjami () zarejestrowanych
usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną w umowie. Czy
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie powyzszej aplikacji przy świadczeniu usług?

Odpowiedź

Zamawiający rozważy propozycję świadczenia usług w zakresie ich przyjmowania z
wykorzystaniem systemu informatycznego po wyborze wykonawcy,
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