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Dział Spraw Organizacyjnych
DSO.271.3.17.2018 Kraków, 02-11-2018

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego w trybie art. 
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 oraz z 
2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest 
świadczenie usług pocztowych dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.17.2018.

Na podstawie Rozdziału XI ust. 3 SIWZ Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
W § 6 pkt. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ stanowiącym Istotne Postanowienia umowy Zamawiający 
określa wysokość kar umownych za nie zgłoszenie się Wykonawcy po odbiór przesyłek. 
W wyznaczonym dniu lub czasie Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 50 zł brutto za każdy przypadek nieodebrania przesyłek, niezależnie od kar 
umownych z innych tytułów.
Czy Zamawiający zamierza dopuścić katalog wyjątków, w których brak odebrania przesyłek nie 
narazi Wykonawcę na konieczność zapłaty wygórowanej kary nieadekwatnej do dokonanego 
przewinienia? Do wyjątków należy zaliczyć z pewnością działanie siły wyższej oraz innych 
zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności uniemożliwiających 
wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek części, przykładowo: władcze działania organów 
państwowych, samorządowych oraz organizacji międzynarodowych, zmianę przepisów prawa, 
działania wojenne i inne operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, ograniczenia 
i zakazy wydane przez właściwe władze, stany nadzwyczajne, w tym stan wojenny lub wyjątkowy 
na całości lub na jakiejkolwiek części terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, 
działalność przestępczą osób trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz 
działanie innych sił przyrody.
Czy Zamawiający uwzględni sugestię Wykonawcy i zmodyfikuje zapis w załączniku do SIWZ 
Istotne postanowienia umowy, zgodnie z poniższą propozycją:
„Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek 
w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że zapis dotyczący wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za 
niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej został 
przewidziany w § 6 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy. Zamawiający nie dopuszcza katalogu 
wyjątków wskazanych w zapytaniu.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie rozdziału XI ust. 4 SIWZ dokonuje zmiany treści SIWZ 
w § 6 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), który otrzymuje 
następujące brzmienie:
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„W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w terminie określonym 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, którego kopia stanowi załącznik Nr 1 do 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200% opłaty za jeden 
odbiór.” 

Pytanie nr 2

W treści SIWZ w § 5 pkt. 4 Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia, 
wskazując niestosowany u Wykonawcy termin płatności faktury jako 30 dni licząc od dnia 
wystawienia faktury. 
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 wystawienia faktury został wprowadzony ze względu 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.
Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego 
w umowie termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony jako 21 dni od daty 
wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w 
ramach przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że na podstawie rozdziału XI ust. 4 SIWZ dokonuje zmiany treści SIWZ 
w § 5 ust 4 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), który otrzymuje następujące 
brzmienie:
„4. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy będzie następować przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni licząc od dnia 
wystawienia faktury, przy czym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę najpóźniej w 
terminie 7 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust 5. Za dzień dokonania zapłaty 
przyjmuje się dzień uznania wskazanego na fakturze rachunku bankowego Wykonawcy.”

Zamawiający dodaje w § 5 ust. 5 o poniższej treści: 
„5. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za usługi będące przedmiotem umowy 
realizowane w grudniu 2019 r. będzie dokonana w terminie 30 dni licząc od dnia wystawienia 
faktury.”

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść wyżej udzielonych 
wyjaśnień przy przygotowywaniu ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
Udzielone wyjaśnienia skutkują zmianami treści SIWZ, które nie powodują konieczności 
zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający nie 
przedłuża terminu ich składania. 
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