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BL-IX.272.14.2018 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych 

na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.” 

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści ogłoszenia Zamawiający przekazuje następujące 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Wykonawca jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do świadczenia usług pocztowych, 

w tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego 

typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim 

ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.  

Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia 

przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym okresie czasu, w świetle 

istotnych postanowień zawartych w treści zaproszenia, Wykonawca realizując zamówienia w cenach 

wynikających z formularza, zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z 

naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy 

antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe 

obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na 

narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet 

przewidzieć. 

Ponadto zauważyć należy, iż Wykonawca zawierając umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie 

stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi 

naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a nie w dacie 

podpisywania umowy czy też składania oferty przetargowej. W efekcie w przypadku ustawowej 

zmiany przepisów w zakresie podatków, w tym w szczególności skutkującej objęciem podatkiem 

VAT usług dotychczas nieopodatkowanych lub zmiany stawek podatku VAT, wykonawca 

zamówienia publicznego będzie musiał zmniejszyć kwotę należnego wynagrodzenia netto, ponieważ 

zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie jest możliwa zmiana ceny 

realizacji zamówienia podana w ofercie, na podstawie której został wybrany dany wykonawca, a 

nieprzewidziana w SIWZ bądź ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku Wykonawcy jako operatora 

wyznaczonego, zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, w przypadku 

zmiany przepisów w zakresie podatku VAT doszłoby do sytuacji świadczenia tych usług w wysokości 

niższej aniżeli obowiązujące opłaty. 

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  



Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę istotnych postanowień zaproszenia poprzez dodanie 

zapisów dotyczących zmian cen i podatku VAT w następującym brzmieniu: 

"Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje 

się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na 

dzień wystawienia faktury VAT; 

b) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę  

w Formularzu cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami 

tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy 

nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do 

uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury 

VAT. 

Odpowiedź: 

Odnośnie punktu a) Zamawiający w rozdziale VII, w punkcie 1.13  ogłoszenia o zamówieniu na 

świadczenie usług pocztowych przewidział możliwość dokonania zmian postanowień umowy 

w zakresie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, tym samym Zamawiający nie uwzględnia 

wniosku Wykonawcy i nie dokonuje zmian w powyższym zakresie. 

Odnośnie punktu b) Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy i nie dokonuje zmian 

w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający wskazał:  

Przesyłki przeznaczone do wysyłki z Kancelarii Ogólnej LUW w Gorzowie Wlkp. oraz z Kancelarii 

w Delegaturze LUW w Zielonej Górze odbierane będą z siedziby Zamawiającego, ich odbiór będzie 

następował każdego dnia roboczego w godzinach od 14:30 do 15:00.  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia przedziału czasowego, w którym nastąpi odbiór 

przesyłek na godz. 14.00-15.00 ?   

Odpowiedź: 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokona modyfikacji szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia w tym zakresie, tj. poprzez zmianę treści w pkt. 9, który otrzymuje nowe 

brzmienie: „Przesyłki przeznaczone do wysyłki z Kancelarii Ogólnej LUW w Gorzowie Wlkp. oraz 

z Kancelarii w Delegaturze LUW w Zielonej Górze odbierane będą z siedziby Zamawiającego, ich 

odbiór będzie następował każdego dnia roboczego w godzinach od 14:00 do 15:00”. 
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