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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  Katowice, dnia 2020-11-24 
ul. 1 Maja 50 
40-287 Katowice 
 
tel./fax: 0-32/257-71-08; 0-32/257-74-99;   
e-mail: bzp@ue.katowice.pl;  
http.//www.bzp.ue.katowice.pl 
NIP: 634 000 88 25;     REGON: 000001548 

 

Nr sprawy: ZKO/014/16004/20 
 

DO WYKONAWCÓW 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi społecznej o wartości 
nieprzekraczającej 750 000 euro prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem 
jest: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w roku 2020. 

 

Zamawiający niniejszym informuje, że do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła 
prośba o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której udostępnione jest Ogłoszenie o zamówieniu. 
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Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawcy do treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Odp. na pytanie nr 1. 

Zamawiający dopuszcza modyfikację / wydłużenie przedziału godzinowego tj. 13:30-14:30, w związku z tym Zamawiający 
zmienia zapis par 3 ust 2 pkt c) umowy na następujący: „c) odbieranie przez przedstawiciela Wykonawcy od Zamawiającego 
(z lokalizacji: Kancelaria Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ul. 1 Maja 47 (bud. E), 40-287 Katowice) 
przesyłek pocztowych celem ich nadania – codziennie (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku), w godz. 13.30 – 14.30” 

 

Odp. na pytanie nr 2. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany godzin dostarczenia przesyłek do siedziby ze względu na wewnętrzne procedury obiegu 
dokumentów. 

 

Odp. na pytanie nr 3. 

Ad I: Zamawiający  nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu par. 7 
ust. 5 

Ad II: Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość otrzymywania dokumentów rozliczeniowych (faktury, faktury korygujące, 
duplikaty faktur) drogą elektroniczną w formacie PDF. 

 

Odp. Na pytanie nr 4. 

Ad 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację Załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu  par. 8 
ust.5 

Ad2: Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w par 8 ust. 5 
Załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Odp. Na pytanie nr 5. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby w treści zapytania i w konsekwencji w treści zawartej umowy zawarte zostały 
wskazane przez Pytającego postanowienia.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że uzna tzw. „rachunek wirtualny” jako powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który 
jest zgłoszony do organu podatkowego i znajduje się w wykazie prowadzonym przez szefa KAS na stronie Ministerstwa 
Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/  pod warunkiem uzyskania pozytywnej 
weryfikacji tzw. „rachunku wirtualnego” na wskazanej wyżej stronie internetowej. Poprzez pozytywną weryfikację 
Zamawiający uznaje fakt, że po wpisaniu do wyszukiwarki prowadzonej przez szefa KAS na stronie Ministerstwa Finansów 
numeru rachunku wirtualnego zostanie wyświetlona informacja dotycząca danych identyfikujących podatnika oraz 
komunikaty: „wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków 
wyświetlonych na wykazie” oraz „podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków 
wyświetlonych na wykazie”.  

 

Odp. na pytanie nr 6. 

W przypadku wystąpienia konieczności dostosowania funkcjonowania placówek pocztowych do dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji dotyczącej przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID – 19, Zamawiający dopuszcza możliwość skutkującą 
czasowym wyłączeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy warunku dotyczącego dysponowania: „co najmniej jedną 
placówkę zlokalizowaną w odległości maksymalnie 1 km od budynku N Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Adamskiego 7 
w Katowicach, czynną minimum w dni robocze.” 

 

Odp. Na pytanie nr 7. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do treści SIWZ ani jej Formularzy i Załączników zaproponowanych w pytaniu 
zapisów.  Zamawiający  określił warunki zmiany cen usług  w par. 7 ust.10 projektu umowy. 

 

Odp. Na pytanie nr 8. 

Tak, Zamawiający zmienia wskazany strumień ekonomiczny na priorytetowy w poz. 19-24.  
 

 

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

 Zatwierdził  
  
 Paweł Kadłubiak 
 Kanclerz 
  


