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ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY
Pytanie 1
W zapytaniu ofertowym ust. 6, pkt 6.3, Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu
zamówienia, wskazując u Wykonawcy termin płatności faktury jako 21 dni od dnia
wystawienia 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 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać
płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w projekcie umowy terminu płatności określonego
jako 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT.
Pytanie 2
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją „stosowania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych”. Schemat funkcjonowania obiegu faktury elektronicznej stosowany
u Wykonawcy polega na tym, że taka sama w swym brzmieniu i wyglądzie faktura jak wysyłana
w wersji papierowej w formacie PDF kierowana jest na adres e-mail jeśli kontrahent dopuści
możliwość wprowadzenia do umowy stosowanych zapisów. Schemat ten znacznie skraca
moment dostarczenia faktury i pozwala niezwłocznie po jej otrzymaniu nadać bieg płatności
u Zamawiającego co pozwoli na dokonanie płatności w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury. Biorąc pod uwagę pytanie także zapytanie nr 1 czy Zamawiający uzna za możliwe do
dopuszczenia wystawianie faktury przez Wykonawcę i przesyłanie jej do Zamawiającego
w formie wiadomości e-mail na adres podany przez Zamawiającego w umowie jednocześnie
akceptując termin płatności „14 dni od daty wystawienia faktury VAT”?
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur na adres e-mail: sekretariat.mgops@ustrzykidolne.pl
Pytanie 3
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia
usług w zakresie ich przyjmowania z wykorzystaniem systemu informatycznego, który
automatycznie dopuszcza możliwość korzystania z internetowej aplikacji elektronicznej.

Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z informacjami
o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową wskazaną
w umowie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie powyższej aplikacji przy
świadczeniu usług?
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie przy świadczeniu usług aplikacji o której
mowa w zapytaniu.
Pytanie 4
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z propozycją dopuszczenia możliwości świadczenia
usługi Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO), które jako usługa zastępująca Zwrotne
Potwierdzenie Odbioru (ZPO) w znacznym stopniu usprawnia proces przygotowywania
korespondencji, a także przyśpieszy i ułatwi proces przekazywania informacji o statusie
przesyłki z EPO, ich przechowywanie a także eksplorowanie danych niezbędnych w procesie
reklamacji czy postępowań administracyjnych w przypadku przesyłek nadanych z EPO. Czy
zamawiający jest zainteresowany Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru? Jeśli
Zamawiający wyrazi zainteresowanie usługą EPO, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę
Formularza ofertowego w zakresie uwzględnienia EPO. Wykonawca zaznacza, że możliwość
nadawania przesyłek z wykorzystaniem EPO możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem
bezpłatnej internetowej aplikacji elektronicznej.
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający nie jest zainteresowany korzystaniem z usługi Elektroniczne Potwierdzenie
Odbioru (EPO).
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