
 

1. W preambule umowy zamawiający odwołuje się do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia pzp. Wykonawca informuje, 

że taki zapis nie istnieje. 

Zamawiający zmieni zapis na art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

 

2. Wzór umowy § 1 ust.1  

Czy w wyniku wyboru oferty wykonawcy zamawiający wyrazi zgodę na nadanie wyrażeniu “usług pocztowych” 

brzmienia: “powszechnych usług pocztowych” 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych zgodnie z ustawą Prawo pocztowe. 

 

3. Wzór umowy § 1 ust.2 pkt 2)   

Wykonawca wnosi o wykreślenie wyrazu “codziennego” 

Zamawiający akceptuje wniosek. 

 

4. Wzór umowy § 1 ust.12  

Wykonawca wnosi o zastąpienie wyrazów “aktualnego cennika” wyrazami “cennika obowiązującego w dniu nadania 

przesyłek”. 

Zamawiający akceptuje wniosek. 

 

5. Wzór umowy § 1 ust. 3 oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3 

Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania wyrażenia “zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi 

ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską” 

Zapis ujęty jest w § 1 ust. 13 projektu umowy. 

 

6. Wzór umowy § 2 ust.1 pkt 4 

Wykonawca wnosi o dodanie zastrzeżenia o następujacej treści: “W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do 

już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach 

nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je                                                             

z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od 

Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym, a w przypadku braku 

możliwości usunięcia niezgodności Zamawiający wycofa przesyłkę przeznaczoną do nadania”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.  

 

7. Wzór umowy § 2 ust.3 

Wykonawca wnosi o zamianę “14 dni “ na “30 dni”. 

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r.            

w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z dnia 06 grudnia 2013 r., poz. 1468) § 9. 1. Operator pocztowy rozpatruje 

reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania 

reklamacji.  

Jednocześnie wykonawca wnosi o dodanie, że wykonawca w przypadku reklamacji zagranicznej termin udzielenia 

odpowiedzi nie może przekroczyć 3 miesięcy licząc od dnia złożenia reklamacji. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę (termin 14 dni nie jest dłuższy od 30 dni, zapis jest zgodny                   

z przywołanym rozporządzeniem).  

 

8. Wzór umowy § 4 ust.5 

Wykonawca wnosi o nadanie wyrażeniu “§ 11 ust.2 pkt 2 umowy” brzmienia: “§ 11 ust.2 pkt 1 i pkt 2 umowy” 

Zamawiający akceptuje wniosek. 

 

9. Wzór umowy § 4 ust.6 

Czy zamawiający uwzględnił przypadek wskazany w § 1 ust.12? 

Tak (jest to kwota maksymalna uwzględniająca wszystkie usługi pocztowe objęte niniejszą umową). 

 

10. Wzór umowy § 5 ust.2 

Wykonawca wnosi o skreślenie wyrazów: “przy czym termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury”. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 



11. Wzór umowy § 6 ust.1 

Czy zamawiający uwzględnił przypadek wskazany w § 1 ust.12? 

Tak (jest to kwota maksymalna uwzględniająca wszystkie usługi pocztowe objęte niniejszą umową). 

 

12. Wzór umowy § 8 ust.1 

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli 100 % wartości opłaty za przesyłkę? Ponadto 

wykonawca wnosi, aby zamawiający uwzględnił przypadki zawinione oraz działanie siły wyższej. 

Tak, Zamawiający ma na myśli 100 % wartości opłaty za przesyłkę. 

 

13. Wzór umowy § 8 ust.3 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

od kwoty niewykorzystanej z umowy” 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. Wzór umowy § 8 ust.6 

Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, 

czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość 

pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, 

czy sądu, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 

kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez dodanie w § 8 ust. 6 na końcu zdania 

zwrotu: „po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”? 

Zamawiający dopisuje w § 8 projektu umowy ust. 7 i ust. 8 w brzmieniu: 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 5% całkowitej wartości umowy, określonej w § 4 ust. 6 umowy z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 

umowy. 

 

8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy             

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

 

15. Wzór umowy § 11 ust.1 

Wykonawca prosi o skreślenie ust. 1. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

16. Formularz cenowy poz. 18 

Wykonawca wskazuje, że w poz. 18 zdublowano przedziały wagowe ponad 50 g do 100 g i następne. Czy zamawiający 

dokona korekty w celu właściwej wyceny usług? 

Zamawiający dokona zmiany w formularzu cenowym. 

 

 

Wszelkie zmiany, na które Zamawiający wyraził zgodę zostaną ujęte w projekcie umowy, szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym.  


