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Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego z dnia 14 grudnia 2020 r. na: Świadczenie usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów

zamiejscowych.

I. Wykonawca: „W Załączniku do zapytania ofertowego UMOWA par.4 ust.3 Zamawiający określa 
termin płatności PRAWIDŁOWO wystawionej faktury:
Pytanie: Czy ze względu na obowiązujące regulacje Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
poprzez usunięcie słowa „PRAWIDŁOWE” z treści § 5 ust.3?
Odpowiedź: Zamawiający określa tennin płatności PRAWIDŁOWO wystawionej faktury w § 5 
ust. 3 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego. Jednocześnie Zamawiający nie usunie słowa 
„PRAWIDŁOWO” z treści § 5 ust.3 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego. Przez pojęcie 
„prawidłowo wystawionej faktury” Zamawiający ma na myśli fakturę, zawierającą wszystkie 
elementy określone w art. 106 e Ustawy o podatku od towarów i usług.

II. Wykonawca: „ W Załączniku do zapytania ofertowego UMOWA par.4 ust. 3 i par. 8 ust. 2 ppkt f) 
Zamawiający nie przewiduje wzrostu cen:
Pytanie: Czy Zamawiający uwzględni zmianę SIWZ poprzez dodanie postanowień o następującym 

brzmieniu: „ Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

-  dopuszcza się możliwość zwiększenia wartości zamówienia, z zastrzeżeniem, że w 
przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego 
działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej 
usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego, a w 
przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod 
warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w innej formie dopuszczonej przez Prawo 
Pocztowe. W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia 
opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury 
VAT”.

-  gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących 
usługi lub usług należących do przedmiotu umowy, strony dopuszczają możliwość 
zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług, w zakresie 
odpowiadającym zmianie wysokości stawki podatku VAT. W powyższym przypadku 
Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od 
towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisów § 4 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 lit. „ f  ’ załącznika Nr 4 do 
zapytania ofertowego -  Wzór umowy.

III. Wykonawca: W załączniku do zapytania ofertowego UMOWA par. 5 ust.5 Zamawiający zawarł 
zapis: Wykonawca oświadcza, że dla rachunku, o którym mowa w ust. 3 jest prowadzony 
rachunek VAT o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.).
Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza aby w treści zapytania i w konsekwencji w treści zawartej 
umowy zawarte zostały następujące postanowienia:

1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bakowy nr................. lub inny wskazany
na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności.



2. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem 
wirtualnym, nie jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe i nie został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego 
( zwany dalej wirtualnym rachunkiem bankowym).

3. Wykonawca potwierdza, iż wskazany wyżej wirtualny rachunek bankowy jest przyporządkowany 
do rachunku bankowego, który jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu 
skarbowego oraz został umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia 
Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U z 2018 r., 
poz. 2174 z późn.zm) -  zwany dalej rozliczeniowym rachunkiem bankowym?

Odpowiedź: Zamawiający skoryguje zapis § 5 ust. 5 załącznika nr 4 do zapytania ofertowego -  
Wzór umowy w następujący sposób:
„5. Wykonawca oświadcza, że dla rachunku, o którym mowa w ust. 3 jest /  nie jest* prowadzony 
rachunek VAT o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.)”

*  Niewłaściwe skreślić.

IV. Wykonawca: W załączniku do zapytania ofertowego UMOWA par. 7 ust. 5 Zamawiający zawarł 
zapis: Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia 
Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania potwierdzającego zasadność i 
wysokość naliczonej kary umownej, o czym zostanie on poinformowany pisemnie.
Pytanie: W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy 
o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez 
modyfikację zapisu i dodanie do treści załącznika § 7 ust. 4 zwrotu: po przeprowadzeniu przez 
Wykonawcę postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej? 
Odpowiedź: Ze względu na obecne brzmienie § 7 ust. 4 Wzoru Umowy tj. „Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na 
zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)”, Zamawiający nie 
zmodyfikuje niniejszego zapisu w sposób zaproponowany przez Wykonawcę, gdyż istnieje ryzyko 
istotnej zmiany jego znaczenia.
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