
Wykonawca złożył do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie zaproszenia do złożenia 

oferty cenowej: 
 

 

1. Projekt Umowy § 1 ust. 13 pkt. 5) 

 Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania zapisu: oraz regulaminami świadczenia usług Wykonawcy. 

 

2. Projekt Umowy § 1 ust. 15  

Wykonawca wnosi o  nadanie wskazanym zapisom brzmienia: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

Pocztowe, które wykonuje siłami własnymi lub przy udziale podwykonawcy/ów/, którym/i/ się posługuje lub 

przy pomocy którego/ych/ wykonuje przedmiot umowy. 

 

3. Projekt Umowy § 1 ust. 16  

Wykonawca wnosi o  nadanie wskazanym zapisom brzmienia: “Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie działania lub zaniechania własne oraz podwykonawcy/ów/, którym/i/ się posługuje lub przy pomocy 

którego/ych/ wykonuje przedmiot umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w 

przypadku działania siły wyższej”  

 

4. Projekt Umowy § 5  

Wykonawca wnosi o dodanie ust. 4 w brzmieniu: 

”za nieterminowe regulowanie należności Poczta będzie naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania 

należności. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za niezapłacone w terminach faktury 

płacone będą przez Nadawcę na podstawie noty odsetkowej”. 

 

5. Projekt Umowy § 8 

Wykonawca wnosi o wykreślenie ust. 1. w całości. Wykonawca z racji świadczenia usług jest zobowiązany do 

przyjmowania  

i  nadawania przekazanych przesyłek zgodnie z  ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).  

 

6. Projekt Umowy § 8 ust. 4  

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następujący: „W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości od 

niezrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 6 umowy.”  

 

7. Projekt Umowy § 8 ust. 7 

W Projekcie Umowy § 8 ust. 7 Zamawiający zastrzega, że płatność na podstawie wystawionej faktury może być 

pomniejszona o kwoty należnych Wykonawcy kar umownych określonych w § 8 umowy oraz zwrotu należnych 

Zamawiającemu opłat. 

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 ust. 7 na następujący: „Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych z wartości wynagrodzenia (brutto) 

Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego  w uzgodnieniu z Wykonawcą postępowania 

potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej. 

 

8. Projekt Umowy § 11 ust. 2 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na następujący: 



"Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy; jeżeli w trakcie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający, po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia 

opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury 

VAT; 

b) zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu 

cenowym (stanowiącym załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób 

dopuszczony przez Prawo pocztowe; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen 

jednostkowych poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony 

Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w 

wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT." 

 
 

Zamawiający informuje, iż przyjął propozycje zmian do projektu umowy, zmieniając 

jednocześnie zapis § 8 ust.8 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 

 

„8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości od niezrealizowanej części 

umowy, określonej w § 4 ust. 6 umowy z zastrzeżeniem § 8 ust. 9 umowy”. 

 


