
 

 

                                                                                               Warszawa, dnia 09 października 2020 r. 
 

MDYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
Znak sprawy: 58/DB/2020 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie 
od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja umowy rozpocznie się nie wcześniej niż 
2.01.2021 roku. 
 
 
Pytanie 1: 
W punkcie 9 Zapytania ofertowego 58/DB/2020, w podpunkcie 1 Zamawiający wskazuje, że „będzie uiszczał opłatę 
w formie opłaty z dołu, która nastąpi w ciągu 21 dni od momentu przekazania/wystawienia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz zestawienia ilościowo – wartościowego nadanych przesyłek”. Wykonawca 
prosi o modyfikację wyżej wymienionych zapisów i proponuje brzmienie jak poniżej:  
 
„Za wykonanie zamówienia Zamawiający będzie uiszczał opłatę w formie opłaty z dołu, która nastąpi w ciągu 21 dni 
od daty wystawienia faktury VAT oraz zestawienia ilościowo – wartościowego nadanych przesyłek”. 
 
W punkcie 9 Zapytania ofertowego 58/DB/2020, w podpunkcie 3 Zamawiający wskazuje że „za dotrzymanie przez 
Zamawiającego terminu, o którym mowa w pkt 1, uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku 
Zamawiającego”.  
 
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu na następujący „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy”. 
 
Wykonawca informuje, że 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. Termin płatności 
faktury liczony od daty wystawienia został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
systemu fakturowania Wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu wniosków oraz 
opóźnień w płatnościach.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, ze nie przewiduje modyfikacji załącznika w tym zakresie.  

Zamawiający jako Jednostka sektora finansów publicznych dokonuje płatności 21 dni od momentu 
przekazania/wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz zestawienia ilościowo – 
wartościowego nadanych przesyłek. Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego „„za dotrzymanie przez 
Zamawiającego terminu, o którym mowa w pkt 1, uważa się złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku 
Zamawiającego 
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Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej na ustalone adresy mailowe? 
Wykonawca przesyła faktury w dniu ich wygenerowania 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie 
elektronicznej na ustalone adresy mailowe.  
 
Pytanie 3: 
Czy w związku z obowiązywaniem przepisów RODO, Zamawiający zmodyfikuje Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego 58/DB/2020 w pozycji „Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania)” na 
„Reprezentowany przez (imię, nazwisko)”?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuję, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 
– Formularza ofertowego w rubryce nr 2.  
 
 
 
Pytanie 4: 
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 58/DB/2020. Wykonawca prosi o 
wykreślenie pozycji 12 oraz 13 i zastąpienie ich jedną pozycją ł, Usługi komplementarne — potwierdzenie odbioru w 
obrocie krajowym". W takim przypadku Zamawiający będzie mógł korzystać z usługi Potwierdzenie Odbioru przy 
nadaniu listów rejestrowanych (poleconych) zarówno ekonomicznych jak i priorytetowych oraz przy każdym z 
formatów — S, M, L. 
Jeżeli wskazana modyfikacja załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nie jest możliwa to proszę o wskazanie w 
pozycji 12 i 13 formatu przesyłki (S, M, L)  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji tabeli w załączniku nr 2 do Zapytania 
ofertowego – Formularzu ofertowym.   
 
 
Pytanie 5: 
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 58/DB/2020 w punkcie 13 
„Mechanizm podzielnej płatności” 

a. W podpunkcie 1 proponujemy zmianę zapisu z „Oświadczamy, Ze oferowany przedmiot zamówienia, ujęty 
został w Załączniku nr 15 do ustawy dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751), w związku z tym płatność za jego realizację podlega 
mechanizmowi podzielonej płatności. *2" 
 
Na: „Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, został/nie został ujęty w Załączniku nr 15 do 
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2019 poz 1751), w związku z tym płatność za jego realizację podlega/ nie podlega mechanizmowi 
podzielonej płatności. *2” 
 
Zgodnie z art. 108a ust. la ustawy VAT w wyżej wymienionym załączniku nr 15 do ustawy nie zostały 
wymienione usługi pocztowe, dlatego w przypadku faktur VAT dokumentujących świadczenie takich usług 
nie występuje obowiązek stosowania MPP. Fakt ten pozostaje jednak bez wpływu na możliwość dokonania 
przez Zamawiającego zapłaty za daną fakturę z zastosowaniem MPP (w tym zakresie istnieje bowiem 
dobrowolności postępowania). 

 
b. W punkcie 3 proponujemy zmianę zapisu z „Oświadczymy, że podany numer rachunku rozliczeniowego 

wskazany w fakturze, jest taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista). *” 
 
Na- „Oświadczymy, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki  sam/nie jest 
taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista). *" 
 
Podatnicy dostarczający usługi i towary na masową skalę, jak np. …………………... stosują tzw.  rachunki 
wirtualne (techniczne) wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych usług. 
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Rachunki te nie są uwidaczniane w wykazie, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy 
Prawo Bankowe, jak również nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do Urzędu Skarbowego. Stosowane są 
one w celu zautomatyzowania rozliczeń, których użycie powoduje, że system bankowy sam rozpoznaje 
wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny. Jeżeli rachunek 
rozliczeniowy kontrahenta znajduje się na białej liście, wówczas płatność dokonana na rachunek wirtualny 
(techniczny), powiązany z tym rachunkiem rozliczeniowym, będzie równoznaczna z wykonaniem przez 
płacącego obowiązku zapłaty na rachunek z białej listy. 
…………………….. jest czynnym podatkiem VAT i ma ujawnione na białej liście Szefa KAS swoje rachunki 
rozliczeniowe. Wobec powyższego rachunek rozliczeniowy, który będzie wskazany w fakturze jest 
rachunkiem „technicznym" powiązanym z rachunkiem głównym ……………. o numerze 
……………………………………., który to rachunek jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego oraz został umieszczony 
w wykazie podatników VAT. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji tabeli w załączniku nr 2 do Zapytania 
ofertowego – Formularzu ofertowym.   
 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że  dokonuje następujących modyfikacji:  
 
- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 58/DB/2020 rubryka nr 2 było:  
Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania) 
 
- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 58/DB/2020 rubryka nr 2 jest: 
Reprezentowany przez (imię, nazwisko) 
 
 
- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 58/DB/2020 tabela było:  
 

Wyszczególnienie Szacunkowa 
ilość szt. 

Kwota brutto za 1 
szt. 

Kwota brutto za 
szacunkową ilość 
przesyłki danego 
typu 
[kolumna 2] x [kolumna 3] 

L.p. 1 2 3 4 

1 Przesyłka pocztowa za opłatą uiszczoną w formie 
przerzuconej na adresata 

1800 …………..zł …………..zł 

2 Przesyłka pocztowa w trybie zwykłym S   8500 …………..zł …………..zł 
3 Przesyłka pocztowa w trybie zwykłym M 700 …………..zł …………..zł 
4 Przesyłka pocztowa w  trybie priorytetowym S 8000 …………..zł …………..zł 
5 Przesyłka pocztowa w  trybie priorytetowym  M 500 …………..zł …………..zł 
6 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym S 600 …………..zł …………..zł 
7 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym M 300 …………..zł …………..zł 
8 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym L 200 …………..zł …………..zł 
9 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym 

priorytetowym S 
1500 …………..zł …………..zł 

10 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym 
priorytetowym M 

300 …………..zł …………..zł 

11 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym 
priorytetowym L 

50 …………..zł …………..zł 

12 Przesyłka pocztowa polecona ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 

100 …………..zł …………..zł 

13 Przesyłka pocztowa priorytetowa ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru 

50 …………..zł …………..zł 

14 Przesyłka pocztowa zagraniczna  w trybie 
poleconym  priorytetowym -  Europa do 50 g 

800 …………..zł …………..zł 
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15 Przesyłka pocztowa zagraniczna  w trybie 
poleconym  Ameryka Południowa, Środkowa i 
Azja  do 50 g 

60 …………..zł …………..zł 

16 Paczka pocztowa krajowa w trybie poleconym 
gabaryt A ponad 2 kg do 5 kg 

15 …………..zł …………..zł 

17 Paczka pocztowa krajowa w trybie poleconym 
gabaryt A ponad 5 kg do 10 kg 

10 …………..zł …………..zł 

18 Paczka pocztowa w trybie  priorytetowym 
gabaryt A ponad 2 kg do 5 kg 

40 …………..zł …………..zł 

19 Paczka pocztowa w trybie  priorytetowym 
gabaryt A ponad 5 kg do 10 kg 

20 …………..zł …………..zł 

20 Paczka pocztowa zagraniczna w trybie  
priorytetowym Europa od 2 kg do 3 kg 

10 …………..zł …………..zł 

21 Paczka pocztowa zagraniczna w trybie  
priorytetowym Europa od 4 kg do 5 kg 

10 …………..zł …………..zł 

SUMA …………..zł 
 
 
- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 58/DB/2020 tabela jest: 
 

Wyszczególnienie Szacunkowa 
ilość szt. 

Kwota brutto za 1 
szt. 

Kwota brutto za 
szacunkową ilość 
przesyłki danego 
typu 
[kolumna 2] x [kolumna 3] 

L.p. 1 2 3 4 

1 Przesyłka pocztowa za opłatą uiszczoną w formie 
przerzuconej na adresata 

1800 …………..zł …………..zł 

2 Przesyłka pocztowa w trybie zwykłym S   8500 …………..zł …………..zł 
3 Przesyłka pocztowa w trybie zwykłym M 700 …………..zł …………..zł 
4 Przesyłka pocztowa w  trybie priorytetowym S 8000 …………..zł …………..zł 
5 Przesyłka pocztowa w  trybie priorytetowym  M 500 …………..zł …………..zł 
6 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym S 600 …………..zł …………..zł 
7 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym M 300 …………..zł …………..zł 
8 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym L 200 …………..zł …………..zł 
9 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym 

priorytetowym S 
1500 …………..zł …………..zł 

10 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym 
priorytetowym M 

300 …………..zł …………..zł 

11 Przesyłka pocztowa w trybie poleconym 
priorytetowym L 

50 …………..zł …………..zł 

12 Potwierdzenie odbioru w obrocie krajowym 150 …………..zł …………..zł 
13 Przesyłka pocztowa zagraniczna  w trybie 

poleconym  priorytetowym -  Europa do 50 g 
800 …………..zł …………..zł 

14 Przesyłka pocztowa zagraniczna  w trybie 
poleconym  Ameryka Południowa, Środkowa i 
Azja  do 50 g 

60 …………..zł …………..zł 

15 Paczka pocztowa krajowa w trybie poleconym 
gabaryt A ponad 2 kg do 5 kg 

15 …………..zł …………..zł 

16 Paczka pocztowa krajowa w trybie poleconym 
gabaryt A ponad 5 kg do 10 kg 

10 …………..zł …………..zł 

17 Paczka pocztowa w trybie  priorytetowym 
gabaryt A ponad 2 kg do 5 kg 

40 …………..zł …………..zł 

18 Paczka pocztowa w trybie  priorytetowym 
gabaryt A ponad 5 kg do 10 kg 

20 …………..zł …………..zł 
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19 Paczka pocztowa zagraniczna w trybie  
priorytetowym Europa od 2 kg do 3 kg 

10 …………..zł …………..zł 

20 Paczka pocztowa zagraniczna w trybie  
priorytetowym Europa od 4 kg do 5 kg 

10 …………..zł …………..zł 

SUMA …………..zł 
 
 
 - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, punkt 13 było: 
 

Mechanizm podzielonej płatności: 
1) Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, ujęty został w Załączniku nr 15 do ustawy  

z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2019 poz. 1751), w związku z tym płatność za jego realizację podlega mechanizmowi podzielonej 
płatności.*1 

2) Oświadczamy, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w 
naszym imieniu, jest rachunkiem*/nie jest rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.* 

3) Oświadczymy, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki sam jak w 
rejestrze podatników (biała lista).* 

4) W przypadku numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017 poz. 
1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:* 
a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności 
w terminie określonym w Umowie. 

b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 
czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 
świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów 
prawa. 

 
 
- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, punkt 13 jest: 

Mechanizm podzielonej płatności: 
1) Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, został/nie został ujęty w Załączniku nr 15 do 

ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2019 poz 1751), w związku z tym płatność za jego realizację podlega/ nie podlega 
mechanizmowi podzielonej płatności..*2 

2) Oświadczamy, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w 
naszym imieniu, jest rachunkiem*/nie jest rachunkiem*, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017 poz. 1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.* 

3) Oświadczymy, że podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, jest taki  sam/nie jest 
taki sam jak w rejestrze podatników (biała lista) 

4) W przypadku numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 
którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017 poz. 

                                                           
1 Zapisy kursywą stosuje się jeśli dotyczą. 
*niepotrzebne skreślić 
2 Zapisy kursywą stosuje się jeśli dotyczą. 
*niepotrzebne skreślić 
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1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:* 
a) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności 
w terminie określonym w Umowie. 

b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 
czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 
świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub jeżeli wynika to z innych przepisów 
prawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Małgorzata Sołtyszewska 
                                                 Dyrektor Departamentu  

Administracyjno – Budżetowego  
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