
 
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy                                

dot. Zaproszenia  do złożenia ofert  dot. usług pocztowych 
realizowanych na potrzeby Gminy Łambinowice w 2023 roku. 

 
 I. Zapytanie ofertowe, Ust. II Opis przedmiotu zamówienia i warunki umowy, pkt 1 ppkt 
1) d) 
Pytanie 1:  
Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymienia przesyłki kurierskie, jako usługi z które 
planuje nadawać w roku 2023.  
Wnosimy o dopisanie usług kurierskich do formularza cenowego podając wagę i rozmiar przesyłki. W 

przypadku, kiedy Zamawiający nie planuje korzystać z usług kurierskich proponujemy usunąć zapis 

Ust. II pkt 1 ppkt 1) d). 

Zamawiający nie planuje nadawać przesyłek kurierskich w 2023 roku. Zamawiający informuje, że 

zapis ust. II pkt1 ppk 1) d) zostanie usunięty z zapytania ofertowego. 

II. Zapytanie ofertowe, Ust. II Opis przedmiotu zamówienia i warunki umowy, pkt 1 ppkt 
2) c) 
Pytanie 2:  
Zamawiający w przedmiocie zamówienia wymienia przesyłki pocztowe na warunkach szczególnych 

ekonomiczne i priorytetowe, jako usługi które planuje nadawać w roku 2023. Wykonawca informuje, 

że zgodnie z Regulaminem i cennikiem powszechnych usług pocztowych w katalogu usług nie 

występują przesyłki pocztowe na warunkach szczególnych. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie ww. 

punktu z zaproszenia. 

Zamawiający informuje, że zapis z Ust. II Opis przedmiotu zamówienia i warunki  umowy  pkt 1 

ppkt 2) zostanie usunięty z zapytania ofertowego. 

III. Zapytanie ofertowe, Ust. III Szczegółowe informacje dotyczące wykonanej usługi 
pkt 2  
Pytanie 3:  
Zamawiający wymaga, aby przesyłki doręczane były przez Wykonawcę do każdego miejsca 
w kraju i zagranicą. Stan zagrożenia epidemicznego na świecie, spowodował wprowadzenie 
i w dalszym ciągu utrzymywane ograniczenia w przesyłaniu korespondencji przez 
poszczególne kraje. W celu wywiązania się z zobowiązania Wykonawca wnioskuje o 
dopisanie na końcu zdania,  
zwrotu: „do każdego miejsca w kraju i za granicą z uwzględnieniem ograniczeń w obrocie z 

poszczególnymi krajami.” 

Zamawiający informuje, że umieści w ust. III pkt 2 Szczegółowe informacje dotyczące wykonanej 

usługi  zapis : „..do każdego miejsca w kraju i za granicą z uwzględnieniem ograniczeń w obrocie z 

poszczególnymi krajami”. 

IV. Zapytanie ofertowe, Ust. IV Miejsce i termin wykonania zamówienia pkt 2 
Pytanie 4:  
Czy Zamawiający w celu usprawnienia procesu doręczenia faktur wskaże adres poczty 
elektronicznej, na który Wykonawca będzie zobowiązany doręczać faktury w formie 
elektronicznej i dokona w tym celu modyfikacji zapisów o poniższe zapisy?  
 
a. „Strony ustalają, że faktury będą:  
- wystawiane na adres Nadawcy wskazany w komparycji Umowy i przesyłane w formie 
określonej w ppkt. b-I ,  
 

 b. Nadawca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania informacji 
dotyczących rozliczeń wynikających z umowy jest 
...................@...............................................  



c. zmiana zasad wystawiania i przesyłania faktur, określonych w pkt 1 oraz zmiana adresu e-
mail Nadawcy, wskazanego w pkt 2 nie wymaga aneksowania Umowy, pod warunkiem 
niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony umowy. Brak 
informacji o zmianie, skutkuje tym, że wszelkie informacje przekazane na adres wskazany w 
pkt 2 uznaje się za skutecznie dostarczone,  

d. Nadawca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 
przez Pocztę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF,  

e. Poczta zobowiązuje się przesyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur) drogą 
elektroniczną w formacie PDF.  

f. Poczta oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail:  

……………@............................................. 
 

g. Nadawca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest:  

...................@...............................................  
 

h. Strony zobowiązują się, co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt 6-
7 poinformować o tym drugą Stronę drogą elektroniczną. Zmiana nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy,  

i. Nadawca zobowiązuje się do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w 
postaci autorespondera i każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania 
wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji lub przekazywania każdorazowo na adres Poczty 
wskazany w pkt 6, informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury. Informacja zwrotna 
potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała datę otrzymania faktury przez Nadawcę, 
przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres skrzynki pocztowej Nadawcy 
wskazanej w pkt 7,  

j. Nadawca i Poczta zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie 
papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,  
 
k. Nadawca jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie przez Pocztę faktur w formie 
elektronicznej. W przypadku cofnięcia zgody, kolejne faktury będą wystawiane przez Pocztę 
w formie papierowej, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
Poczta otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie 
elektronicznej. Poczta ma prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w 
przypadku, gdy konieczność taka wynikać będzie z braku możliwości przesłania faktury w 
formie elektronicznej,  

l. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt 4 może nastąpić w formie pisemnej lub 
elektronicznej.”  
 
 
 Zamawiający wyraża zgodę na doręczanie faktur drogą elektroniczną. Zamawiający 
wskaże adres poczty elektronicznej w ust IV Miejsce i termin wykonania  zamówienia i  
uwzględni powyższe zapisy.  
 
Pytanie 4a:  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi 
pocztowe wg proponowanego zapisu:  
„ Należności wynikające z faktur, Nadawca regulować będzie przelewem na konto wskazane 
na fakturze w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. Na przelewie 
Nadawca zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „FV nr…… Umowa ID nr………..” 
 

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zapis  Należności wynikające z faktur 
Nadawca regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 
14 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. Na przelewie Nadawca 
zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „FV nr….Umowa ID nr…” 



 
 
 
V. Zapytanie ofertowe, Ust. XI Miejsce i termin składania ofert pkt 1) 
Pytanie 5:  
Na podstawie art. 16.1a) Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565), podmiot publiczny 
udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i 
opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia 
jej obsługę.  
 
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w przedmiotowym 
postępowaniu, podpisanej kwalifikowanym podpisem cyfrowym na podany przez siebie 
adres elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, co będzie miało 
wiążące skutki prawne?  
 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na złożenie oferty podpisanej 
kwalifikowanym podpisem  cyfrowym  na adres elektronicznej platformy e-PUAP, a 
adres skrytki umieści  w Zapytaniu ofertowym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łambinowice, 9.12.2022r. 
 
Wyk. 
K. Figiel 


