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1. Zamawiający podtrzymał zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 12, że płatność za wykonane 

usługi będzie dokonywana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

przez Wykonawcę do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca doręczy fakturę wraz ze 

specyfikacją wykonanych usług, Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia okresu 

rozliczeniowego. 

Pytanie/wniosek 1: Ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz system fakturowania i regulacje wewnętrzne u 

Wykonawcy oraz fakt odrzucenia możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną Wykonawca wnosi o zmianę 

zapisu pkt.12  na następujący: 

„Płatność za wykonane usługi będzie dokonywana przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 

14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę 

wraz ze specyfikacją wykonanych usług Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia okresu 

rozliczeniowego.” 

Zapis taki umożliwi Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu, ponieważ 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. 

 

 

2. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 9 dotyczące określonego w Załączniku 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia w pkt. 16. Zamawiający wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, 

którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. 

Pytanie/wniosek 2  Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać z zaangażowaniem znaczących zasobów 

ludzkich, a biorąc pod uwagę specyfikę usług pocztowych realizacja może się odbywać na terenie całego kraju. 

Utrzymanie zatrudnienia tak wysokiej liczby osób na podstawie umowy o pracę na poziomie 100% nie jest możliwe, 

choćby z uwagi na fakt stosowania sezonowo, w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracowników np. 

okresach świątecznych lub okresie długotrwałych absencji chorobowych elastycznych form zatrudnienia. 

Wykonawca wnosi o ponowne rozważenie stanowiska w tej kwestii oraz o potwierdzenie, że Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeśli wskaźnik osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, 

którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, będzie min. 80%. Przedmiotowa deklaracja dotyczy 

osób zatrudnionych przez Wykonawcę na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

 


