
 

       Czarnków, dnia 01.12.2016r. 

Znak sprawy: RO. KK.352-1/2016 

 

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu dot. 

 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania  

i doręczania przesyłek pocztowych, a także ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych” dla 

Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie oraz Filii PUP w Wieleniu i Filii PUP w Trzciance. 

 

Od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: 

 

Pytanie 1. 

SPECYFIKACJA POSTEPOWANIA Rozdział V. Warunki postępowania pkt 3 

 „3. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu może 

złożyć wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji postępowania... ” 

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 38 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Specyfikacji Rozdział V. Warunki 

postępowania pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 

3. „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. W przypadku, gdy przedmiotowy wniosek wpłynie do Zamawiającego w terminie 

późniejszym, Zamawiający ma prawo na niego nie odpowiadać. Treść wniosku wraz  

z odpowiedzią Zamawiający zamieści na stronie internetowej”. 

 

Pytanie 2. 

Istotne postępowania Zamawiającego do umowy, III Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

pkt 3 ppkt 3 

„ 3) należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na 

konto wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego”. 

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: 

3) należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto 

wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści zapisu. 



 

 

Pytanie 3. 

Opis przedmiotu zamówienia pkt 9 

„9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i odbierania przesyłek pocztowych do / z siedziby 

Zamawiającego, tj.: 

1) Powiatowego Urzędu Pracy w  Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków; 

2) Filii PUP w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń; 

3) Filii PUP w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka; 

codziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7
30

 nie później niż do godziny 11
00

. 

Odbioru przesyłek dostarczanych do siedziby Zamawiającego dokona pracownik Zamawiającego  

w sekretariacie PUP w Czarnkowie oraz w Filii PUP w Wieleniu i Trzciance.  

Odebrane przesyłki pocztowe Wykonawca zobowiązany jest nadać w dniu odbioru od 

Zamawiającego”. 

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na: 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przesyłek pocztowych do siedziby Zamawiającego, tj.: 

1) Powiatowego Urzędu Pracy w  Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków; 

2) Filii PUP w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń; 

3) Filii PUP w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka; 

codziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7
30

 nie później niż do godziny 11
00

. 

Odbioru przesyłek dostarczanych do siedziby Zamawiającego dokona pracownik Zamawiającego  

w sekretariacie PUP w Czarnkowie oraz w Filii PUP w Wieleniu i Trzciance.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Specyfikacji Rozdział III. Przedmiot 

zamówienia pkt 9, który otrzymuje brzmienie: 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przesyłek pocztowych do siedziby Zamawiającego, 

tj.: 

1) Powiatowego Urzędu Pracy w  Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków; 

2) Filii PUP w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń; 

3) Filii PUP w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka; 

codziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7
30

 nie później niż do godziny 11
00

. 

Odbioru przesyłek dostarczanych do siedziby Zamawiającego dokona pracownik Zamawiającego  

w sekretariacie PUP w Czarnkowie oraz w Filii PUP w Wieleniu i Trzciance.  

 

oraz zmiany w załączniku nr 1 do umowy w pkt 9, który otrzymuje brzmienie: 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przesyłek pocztowych do siedziby Zamawiającego, tj.: 

1) Powiatowego Urzędu Pracy w  Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków; 

2) Filii PUP w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń; 

3) Filii PUP w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka; 

codziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 7
30

 nie później niż do godziny 11
00

. 

Odbioru przesyłek dostarczanych do siedziby Zamawiającego dokona pracownik Zamawiającego  

w sekretariacie PUP w Czarnkowie oraz w Filii PUP w Wieleniu i Trzciance. 

 

Pytanie 4. 

Załącznik nr 3 do Specyfikacji postępowania Istotne postanowienia Zamawiającego do 

umowy pkt III ppkt 4 

 

Ponadto mając na uwadze, iż zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera 



 

postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”,  

 

wnosimy o dopisanie w Istotnych postanowieniach Zamawiającego do umowy 

stanowiących Załącznik nr 3 do Specyfikacji postepowania, postanowień o treści: 
1. Wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi 

świadczone od dnia wejścia w życie zmiany będzie uwzględniała stawkę podatku VAT po 

zmianie. Za datę świadczenia usługi uważa się datę nadania przesyłki lub datę zwrócenia 

niedoręczonej przesyłki do nadawcy. 

3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją 

dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania propozycji 

strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ 

na koszty wykonania Zamówienia przez wykonawcę – dokonać zmiany wysokości 

wynagrodzenia.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w załączniku nr 3 Istotne postanowienia Zamawiającego do umowy 

dodaje w Rozdziale III Wynagrodzenie i zasady rozliczeń dodaje pkt 9, który 

otrzymuje brzmienie: 

 

Zamawiający zastrzega sobie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany przepisów 

określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie 

obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający zastosuje obowiązujący po zmianie podatek 

VAT. 

 


