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POIN 4WSKzP

Od: Marek Wiatrowski <marek.wiatrowski@poczta-polska.pl>

Wysłano: 17 listopada 2020 13:13

Do: Kancelaria główna; POIN 4WSKzP

DW: Joanna Przybylska

Temat: wnioski o wyjaśnienie zapisów  dotyczące zapytania ofertowego na usługi pocztowe 

4WSzKzP.POIN.2612.4.2020

Witam,  
w nawiązaniu do warunków zapytania ofertowego na usługi 
pocztowe  4WSzKzP.POIN.2612.4.2020  Wykonawca wnosi o wyjaśnienie: 
 
1/ 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 bezpłatnej internetowej aplikacji 
elektronicznej. Aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania plików z 
informacjami o zarejestrowanych usługach, komunikując się bezpośrednio z placówką pocztową 
wskazaną w umowie.  
Dzięki aplikacji Zamawiający będzie miał możliwość wygenerowania nalepek adresowych 
gotowych do druku czy książki nadawczej, ułatwi ona również dostęp do dokumentacji związanej 
z obsługą przesyłek oraz umożliwi Zamawiającemu przygotowanie raportu z nadanych przesyłek. 
Aplikacja umożliwia ponadto elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej jak również składanie 
reklamacji w formie elektronicznej, co usprawnia proces i skraca okres oczekiwania na jej 
rozpatrzenie. W razie potrzeby, istnieje możliwość importu danych o przesyłkach za pomocą 
integracji aplikacji z WebAPI lub XML zgodny z wymaganiami Wykonawcy oraz z plików XLS.  
Czy Zamawiający jest zainteresowany wykorzystaniem powyższej aplikacji przy świadczeniu 
usług? 
 
2/ Wykonawca wnosi o możliwość wprowadzenia poniższych zapisów do umowy w par. 3 (e- 
faktury): 
 

1„Strony ustalają, że faktury będą: 

- wystawiane na adres Nadawcy wskazany w komparycji Umowy i przesyłane w formie 
określonej w ust. ……, 

2. Nadawca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania informacji dotyczących 

rozliczeń wynikających z umowy jest ……….. 
3. zmiana zasad wystawiania i przesyłania faktur, określonych w pkt …. oraz zmiana adresu e-

mail Nadawcy, wskazanego w pkt … 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 ….. uznaje się za skutecznie dostarczone, 

4. Nadawca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 

przez Pocztę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, 

5. Poczta zobowiązuje się przesyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur) drogą 

elektroniczną w formacie PDF. 

6. Poczta oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail:e-
faktura.cof@poczta-polska.pl   

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

8. Strony zobowiązują się, co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt 

……….. poinformować o tym drugą Stronę drogą elektroniczną. Zmiana nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, 
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9. 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 ……, 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………., 

10. Nadawca i Poczta zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej 

lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, 

11. 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, 

12. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt ……… może nastąpić w formie pisemnej lub 

elektronicznej.” 

 
3/ Wykonawca wnosi o poprawę formularza cenowego w poz.1-18 poprzez pozostawienie 

maksymalnej wag1 danego formatu S - do 500 g, M – do 1000 g, L – 2000 g 

 
4/ Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu par. 1 ust. 6 projektu umowy poprzez wykreślenie słów 

(minimum 1 miesiąc) ze względu brak wpływu na decyzję organu akceptującego cennik usług 

powszechnych. 

 
5/ Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu par. 2 ust. 4 pkt.2  projektu umowy poprzez 
zastąpienie  przedziału godzinowego dostarczania korespondencji tj. 7:30 – 15.05 zapisem „‘w 
godzinach pracy Zamawiającego”. 
 
6/ Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu par. 3 ust. 14 projektu umowy poprzez 
zastąpienie  słów „ dopuszcza możliwość dokonania” na „dokona” co podyktowane jest 
automatyką wprowadzenia cennika po zatwierdzeniu przez UKE na terenie całego kraju. 
 
7/ Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 7 w związku z dynamiką zmian w usługach i 
koniecznością informowania klientów, a w dobie epidemii jest to czasami jedyny kanał dostępu. 
 
8/ Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r., wprowadzająca 

zmiany w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwiające utworzenie wykazu 

podatników VAT (tak zwaną Białą listę podatników). W wykazie zamieszczane są m. in. numery 

zgłoszonych przez podatników rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku 

z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą. 

Podatnicy dostarczający towary i usługi na masową skalę (np. operatorzy sieci komórkowych, 

dostawcy mediów, operatorzy pocztowi, w tym Wykonawca), oprócz wyżej wymienionych 

rachunków rozliczeniowych, w celach operacyjnych wykorzystują rachunki wirtualne 

(spersonalizowane numery rachunków bankowych), utworzone do rachunków rozliczeniowych, 
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podlegających zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Z kolei numery rachunków wirtualnych nie 

podlegają zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego, zatem nie są widoczne w wykazie podatników VAT. 

Środki pieniężne wpływają (i są księgowane przez bank) na jeden z rachunków rozliczeniowych, z 

którym rachunki wirtualne (spersonalizowane numery rachunków bankowych) są powiązane. 

Rachunki wirtualne stosowane są w celu zautomatyzowania i ułatwienia rozliczeń – ich użycie 

przez wpłacających powoduje, iż system sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i 

dokonywane jest jego automatyczne księgowanie na rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz 

sprzedawcy. Bank nie dokonuje fizycznych księgowań na rachunkach wirtualnych, ani nie 

generuje dla nich wyciągów bankowych. 

Należy również zaznaczyć, iż rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu 

art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, co potwierdził Dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 listopada 2019 r. (nr 0111-KDIB3-

2.4018.16.2019.1.MD). Wpłaty na rachunki wirtualne, które są powiązane z rachunkiem 

rozliczeniowym są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega 

zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie podlegają 

obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. 

Mając na uwadze powyższe, brak wskazanego na fakturze/w umowie rachunku wirtualnego, na 

wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług nie zwalnia kontrahenta 

od zapłaty zobowiązania na ten rachunek, a także nie upoważnia do dokonania zapłaty na 

dowolnie wybrany rachunek wykonawcy spośród rachunków widocznych w wykazie, z których 

niektóre są rachunkami prowadzonymi w walutach obcych. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż ustawodawca przewidział możliwość niwelowania 

negatywnych skutków wynikających z dokonania płatności na rachunek inny, niż zawarty w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT poprzez odpowiednie złożenie 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej.  

Uwzględniając przedstawioną argumentację, Wykonawca wnosi o możliwość włączenia do 

umowy następujących postanowień: 

1. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr ……… lub inny wskazany 

na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego Zamawiający ma dokonać płatności.  

2. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 jest rachunkiem 

wirtualnym (zwany dalej wirtualnym rachunkiem bankowym) i nie jest rachunkiem rozliczeniowym, 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. 

3. Wykonawca potwierdza, iż rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 jest powiązany z 

rachunkiem bankowym, który jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu 

skarbowego oraz został umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia 
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Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm. dalej: Wykaz). 

4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach 

rachunków, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności o wykreśleniu jego rozliczeniowego 

rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. 

Modyfikacja treści SIWZ / IWU / projektu umowy i uwzględnienie proponowanych postanowień 

będą zgodne z przepisami i stanowiskiem organów podatkowych. Jednocześnie nie będą 

przejawem naruszenia zasady konkurencyjności i zasady równego traktowania Wykonawców, 

wyrażonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 
 
Wykonawca wnosi o szczegółowe odniesienie się do powyższych kwestii, gdyż 

Zamówienie  w obecnej formie uniemożliwia sporządzenie rzetelnej kalkulacji i złożenie 

oferty w postępowaniu oraz o przedłużenie terminu składania oferty do 30 listopada 2020 

oraz zwrotne potwierdzenie otrzymania przedmiotowego @. 

 
 
Pozdrawiam 
 
Marek Wiatrowski 
Menedżer ds.Sprzedaży 
Pion Sprzedaży Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Śląski Rejon Sprzedaży Wrocław-Miasto  
 
tel. 71 364 65 26 
tel. kom. 502 018 057 
 
Adres jednostki: 
ul. Zygmunta Krasińskiego 1, 50-945 Wrocław  
Poczta Polska S.A. 
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa 
NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72 
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
Kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony 
 
 
Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie chronione i została wysłana wyłącznie do 
wiadomości i użytku osób, do których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej 
wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W 
takim przypadku uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o zaistniałej sytuacji za 
pomocą informacji zwrotnej. 

 
 


