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WYJAŚNIENIA NR 2
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców w postępowaniu na
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu
Pryszczycy PIWet-PIB z siedzibą w Zduńskiej Woli w okresie 12 miesięcy”.
Poniżej przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:
1. Załącznik nr 8 do SIWZ umowa § 3 ust. 12
Jest – Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru
stosowane w obrocie krajowym/zagranicznym.
Prosimy o doprecyzowanie, iż bezpłatne formularze zwrotnego potwierdzenia odbioru dotyczą
druków nakładu Wykonawcy a nie dotyczą formularzy używanych w trybie KPA, KPC oraz
Ordynacji podatkowej.
Odpowiedz: Nie dotyczą.
2. Załącznik nr 8 do SIWZ umowa § 3 ust. 15
Jest - Placówki pocztowe, którymi dysponuje Wykonawca czynne będą co najmniej 5 dni w
tygodniu we wszystkie dni robocze(oprócz sobót), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy, przynajmniej przez 8 godzin dziennie. Informacja o dniach i godzinach, w których
czynna jest placówka musi znajdować się w widocznym na zewnątrz placówki miejscu.
Wykonawca wnosi o zmianę na:
„Placówki pocztowe, którymi dysponuje Wykonawca czynne będą co najmniej 5 dni w
tygodniu we wszystkie dni robocze (oprócz sobót), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy, przynajmniej przez 8 godzin dziennie w miastach wojewódzkich i powiatowych a na
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pozostałym terenie kraju przynajmniej 6 godzin. Informacja o dniach i godzinach, w których
czynna jest placówka musi znajdować się w widocznym na zewnątrz placówki miejscu.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
3. Załącznik nr 8 do SIWZ umowa § 4 ust. 11
Jest – Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury. Do każdej faktury musi być załączone zestawienie zawierające: nazwę usługi, ilość
przesyłek i ich cenę.
Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując niestosowany
u Wykonawcy termin płatności faktury jako 30 dni od daty doręczenia 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 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?
Proponowany zapis - Zapłata należności następować będzie przelewem w terminie 21 dni od
daty prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy
określony na fakturze. Do każdej faktury musi być załączone zestawienie zawierające: nazwę
usługi, ilość przesyłek i ich cenę.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
4. Załącznik nr 8 do SIWZ umowa § 4 ust. 14
Jest – Strony ustalają, że za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Zamawiający określa, że datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala
Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z
orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie
terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę.
Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który
regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co
nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W
przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą
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uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie
rozliczania stron.
Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu
na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według
powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty uważa się dzień
wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”?
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
5. Załącznik nr8 do SIWZ umowa § 8 ust. 1 pkt 2)
Jest – niedotrzymania terminu odbioru przesyłek, wskazanego w § 3 ust. 2 – 200 zł.
Proponujemy zapis – 3 krotnego niedotrzymania terminu odbioru przesyłek w miesiącu,
wskazanego w § 3 ust. 2 – 200 zł.
Odpowiedz: Zamawiający zmienia zapis w § 8 ust. 1 pkt 2):
- dwukrotnego niedotrzymania terminu odbioru przesyłek w miesiącu, wskazanego w § 3 ust.
2 – 200 zł.”
6. Załącznik nr 8 do SIWZ umowa § 8 ust. 1 pkt 4), 5)
Wykonawca wnosi o wykreślenie tych punktów z umowy, ponieważ z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą Prawo
Pocztowe art 88 gdzie mowa jest o odpowiedzialności operatora pocztowego dotyczącego
usług powszechnych z w/w tytułu przysługuje Zamawiającemu prawo wniesienia reklamacji.
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.
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