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Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r.  

Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2013  

 

Strona internetowa  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych przez okres 18 

miesięcy 

 

 

Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – działając na podstawie: 

1) art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) (dalej: „Pzp”), przekazuje pytania i 

wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „Siwz”), 

2) art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści Siwz. 

 

 

Pytanie 1:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy, wobec czego dokonał zmiany wzoru 

umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Siwz (dalej: „wzór umowy”) w sposób opisany 

poniżej.  

 

Pytanie 2:  
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Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia § 1 ust. 14 wzoru umowy.  

 

Pytanie 3:  

  

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez usunięcie ust. 4 z § 2 tego wzoru oraz 

odpowiednią zmianę redakcji ust. 3 w § 2 wzoru umowy.  

 

Pytanie 4:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy, wobec czego dokonał zmiany wzoru 

umowy w sposób opisany poniżej.  
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Pytanie 5:  

 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia Siwz, wzoru umowy i wzoru formularza 

oferty w zakresie braku dopuszczenia zmian cen jednostkowych wpisanych przez wykonawcę 

w formularzu asortymentowo-cenowym na skutek okoliczności innych niż zmiana stawki 

podatku VAT (patrz wyjaśnienie na pyt. nr 6).  

 

Pytanie 6:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający celem poszerzenia konkurencji przychyla się do wniosku wykonawcy w zakresie 

dopuszczenia zmiany cen na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W związku z 

powyższym, Zamawiający dokonał zmian treści Siwz, wzoru umowy i wzoru formularza oferty 

w zakresie, w jakim uznał to za słuszne i konieczne w celu realizacji tego postulatu.  

 

Pytanie 7:  
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Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia § 7 ust. 4 i 5 wzoru umowy. Na 

marginesie wskazać należy, iż postanowienia wzoru umowy w zakresie terminu płatności, 

zdarzenia, od którego termin ów rozpoczyna bieg oraz zdefiniowania jaki dzień przyjmuje się 

za dzień zapłaty pozwalają wykonawcy otrzymać zapłatę w krótszym terminie aniżeli 

proponowane 21 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że wykonawca dołoży 

starań by faktura została u Zamawiającego złożona jak najszybciej po jej wystawieniu. 

Zamawiający nie zamierza brać odpowiedzialności za upływ czasu od momentu wystawienia 

faktury do momentu jej dotarcia do Zamawiającego, zważywszy, że wykonawcą w 

przedmiotowym postępowaniu jest operator pocztowy, od sprawności działania, którego 

zależało będzie kiedy otrzyma on zapłatę.  

 

Pytanie 8:  

 

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający pozostawia bez zmian postanowienia § 8 ust. 3 wzoru umowy.  

 

Pytanie 9:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający informuje, iż poruszana w pytaniu kwestia jaki podmiot będzie widniał na 

dowodzie nadania przesyłki w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 
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nie została uregulowana w Siwz, wobec czego nie stanowi istotnego elementu zamówienia. 

W związku z powyższym, sytuacja opisana w pytaniu jest dopuszczalna.  

 

_______________________________________________________ 

 

Zamawiający działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści 

Siwz w sposób opisany poniżej:  

1) pkt 6.3 Siwz otrzymuje brzmienie: „Z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT na usługi 

pocztowe, ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w formularzu 

asortymentowo-cenowym będą niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia bez 

względu na ilości faktycznie realizowanych poszczególnych rodzajów przesyłek i usług. 

Ceny te nie podlegają waloryzacji.”, 

2) w Załączniku nr 1 do Siwz stanowiącym wzór umowy:  

a) w § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie doręczał do siedziby 

Zamawiającego, o której mowa w § 11 ust. 2, pokwitowanych przez adresata 

„potwierdzeń odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.”, 

b) w § 2:  

i) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta 

Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona, uniemożliwiająca uszkodzenie 

przesyłki w czasie przemieszczania.”, 

ii) wykreśla się ust. 4, a dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer 4,  

iii) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:  

„5. Przesunięcie terminu nadania przesyłek na dzień następny nastąpi w 

przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do odebranych przesyłek, a w 

szczególności nieprawidłowego opakowania, braku pełnego adresu, 

niezgodności wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na 

przesyłkach, braku znaków opłaty, a także braku możliwości 

wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń w dniu ich odbioru.  

 6. Za przesunięcie terminu nadania przesyłek wynikłe wskutek 

okoliczności, o których mowa w ust. 5, Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności.”,  

c) w § 5:  

i) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, ceny jednostkowe 

brutto podane przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym nie 

ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania Umowy.”, 

ii) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ceny jednostkowe brutto podane przez 

Wykonawcę w Formularzu asortymentowo-cenowym mogą ulec zmianie, 

jeżeli w okresie obowiązywania Umowy ulegną zmianie przepisy ustawy o 

podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług 

pocztowych. W takim wypadku, po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego 

następuje zmiana cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w 

Formularzu asortymentowo-cenowym odpowiednio do zmiany stawki podatku 

VAT.”, 
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iii) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Zmiana cen jednostkowych brutto 

podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym dokonana na zasadach, o 

których mowa w ust. 6, nie zwiększa wartości brutto Umowy określonej w ust. 

1 i nie stanowi zmian postanowień Umowy.”, 

3) w Załączniku nr 3 do Siwz stanowiącym wzór formularza oferty, pkt. 2 otrzymuje 

brzmienie: „Oświadczamy, że oferowane w formularzu asortymentowo-cenowym ceny 

jednostkowe brutto za realizację poszczególnych usług nie ulegną zwiększeniu i nie 

podlegają waloryzacji w okresie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem zmiany 

obowiązującej stawki podatku VAT.” 

 

 

Zamawiający celem ułatwienia wykonawcom złożenie oferty, w odrębnym pliku 

zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity Załącznika nr 3 do Siwz (wzór formularza 

oferty), którego treść uwzględnia wyżej opisane zmiany.  

 

 

 

 
Dyrektor  

Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

 

 

/-/ Małgorzata Szelachowska 

 

 


