
 

 

 
Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r. 

 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA II DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 
Znak sprawy: 49/DB/2021 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego 
w okresie od dnia 3.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
 
Pytanie 4: 
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w pkt 1, ppkt 1, litera c - Opis przedmiotu zamówienia na: ,,doręczenie 
przesyłki w deklarowanym terminie określonym w regulaminie Wykonawcy". 
W obecnej chwili z uwagi na pandemię Covid 19 wielu operatorów zagranicznych odnotowuje opóźnienia w 
opracowaniu przesyłek po swojej stronie, dodatkowo transport ładunków pocztowych z uwagi na ograniczenie 
siatki połączeń lotniczych także jest utrudniony. Zastrzeżony przez Zamawiającego maksymalny termin doręczenia 
przesyłek w obrocie zagranicznym na terenie Unii Europejskiej nie jest możliwy do zagwarantowania. Terminy 
realizacji najszybszej usługi oferowanej przez ………….. zostały określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 
świadczenia niepowszechnej usługi pocztowej EMS. Obowiązują następujące terminy doręczania: do krajów 
europejskich od 3 dni, natomiast do pozostałych krajów od 6 dni i są to jedynie terminy deklarowane. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza doręczenie przesyłki w deklarowanym terminie określonym w regulaminie Wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
 
Pytanie 5: 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy opakowań przeznaczonych do 
wysyłki przesyłek kurierskich krajowych i zagranicznych. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Przesyłki kurierskie przeznaczone do wysyłki, będą przygotowane przez Zamawiającego w zabezpieczonych 
kopertach. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy opakowań. 
 
Pytanie 6: 
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu w pkt. 2 ppkt 2.6 Wymaganiach dotyczących realizacji przedmiotu 
zamówienia w zapytaniu ofertowym na: „przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez 
Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i zagranicą pod warunkiem możliwości realizacji usługi w dniu 
nadania" Wykaz krajów, do których realizowane są usługi Kurierskie wyszczególniony jest w Załączniku Nr 2 do 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 
Pytanie 7: 
Wykonawca prosi o modyfikację w pkt 2. ppkt. 2.12 Wymaganiach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia w 
zapytaniu ofertowym na: 
„Przesyłki krajowe bez dedykowanej godziny doręczenia, będą doręczane adresatom zgodnie z regulaminem usług 
Wykonawcy ". 
 
 
 



 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na doręczenie przesyłek bez dedykowanej godziny doręczenia, zgodnie z regulaminem 
Wykonawcy, którego zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.  
 
Pytanie 8: 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie z jakiego adresu będą realizowane odbiory usług 
kurierskich. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuję, że przesyłki będą nadawne i odbierane w siedzibie Zamawiającego tj. Al. Niepodległości 
208, 00-925 Warszawa.  
 
Pytanie 9: 
Czy Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego w umowie termin płatności tj. liczony od daty 
wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu 
zamówienia? 
W pkt 4, ppkt 4.2 - Warunki i terminy płatności Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia, 
wskazując termin płatności faktury od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 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 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. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. warunków płatności.  
 
Pytanie 10: 
Wykonawca informuje, że Zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy VAT w wyżej wymienionym załączniku nr 15 do ustawy nie 
zostały wymienione usługi pocztowe, dlatego w przypadku faktur VAT dokmentujących 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). 
Numer rachunku rozliczeniowego wykazany w fakturze, która będzie wystawiona po realizacji zamówienia 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. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 
Pytanie 11: 
Wykonawca informuje, iż podatnicy dostarczający usługi i towary na masową skalę, jak np. ………….. stosują tzw. 
rachunki wirtualne (techniczne) wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych usług. 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 Jechnicznym" powiązanym z 



 

rachunkiem głównym. ………….. o numerze: ……………………………, który to rachunek jest zgłoszony do Urzędu 
Skarbowego oraz został umieszczony w wykazie podatników VAT. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy wyrażając zgodę na dobrowolność dokonania płatności przy zastosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym.  

 
Pytanie 12: 
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w ofercie z: ,.Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania)" na „Reprezentowany przez (imię, nazwisko). 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
zarówno przez osoby fizyczne (przy których adres zamieszkania jest informacją niezbedną do zawarcia umowy), 
oraz inne podmioty prawne, które mogą być reprezentowane przez swoich przedstawicieli. W przypadku 
reprezentacji podmiotu prawnego Zamawiający wyraża zgodę na nieudzielanie informacją dot. miejsca 
zamieszkania osoby reprezentującej.   
 
Pytanie 13: 
Wykonawca uprzejmie prosi o zmianę formularza ofertowego w części dotyczącej przesyłek kurierskich 
zagranicznych. Wykonawca proponuje rozdzielenie przesyłek kierowanych na obszar „Europy i Rosji" oraz 
pozostałych krajów. Taki podział pozwoli Wykonawcy przygotować rzetelną wycenę usług kurierskich 
zagranicznych. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy.  

 
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 

z dnia 31.08.2021 r. godz. 10:00 
              na dzień: 3.09.2021 r. godz. 10:00 

 
 
 

Józef Duchniewicz 
Zastępca Dyrektora Departamentu 

Administracyjno-Budżetowego 

 


		2021-08-30T14:03:01+0200




