
 

 

 

Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem o zamówieniu na świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Ośrodka Przetwarzania Informacji – 

Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z ogłoszeniem zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym, Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB udzielił odpowiedzi na poniższe pytania. 

 

1. Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym. Jednocześnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do 

świadczenia usług na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (dalej Ustawa), czyli 

także zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy. 

W związku z powyższym wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy poprzez usługę pocztową Zamawiający 

rozumie usługę pocztową określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zdefiniowaną ustawowo w następujący 

sposób: Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, 

zarobkowe:  realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych 

oraz druków bezadresowych ? 

Odp.: Zamawiający przez usługę pocztową rozumie usługę pocztową określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 

Ustawy, zdefiniowaną ustawowo w następujący sposób: usługę pocztową stanowi, wykonywane  

w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:  realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, 

sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych oraz, 

Jeżeli, jak wskazał Zamawiający, przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe określone w Ustawie, a ich 

świadczenie powinno być realizowane na podstawie przepisów Ustawy, czy  Zamawiający potwierdza, że 

podstawą prawną, zgodnie z art. 14 Ustawy, świadczenia usług pocztowych są: 

1) umowy o świadczenie usług pocztowych zawierane między nadawcami a operatorami pocztowymi, 

2) umowy o współpracę zawierane między operatorami pocztowymi? 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że podstawą prawną, zgodnie z art. 14 Ustawy, świadczenia usług 

pocztowych są: 

a) umowy o świadczenie usług pocztowych zawierane między nadawcami a operatorami 

pocztowymi, 

b) umowy o współpracę zawierane między operatorami pocztowymi. 



 

 

 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 3 pkt. 10) Ustawy, nadawcą jest 

podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej. 

Przekładając to na przedmiotowe zamówienie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy w wyniku 

rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, nadawcą przesyłek będzie 

Zamawiający tj. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, który wybierze jednego 

operatora pocztowego i zawrze z tym operatorem umowę o świadczenie usług pocztowych? 

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i wyboru 

najkorzystniejszej oferty, nadawcą przesyłek będzie Zamawiający tj. Ośrodek Przetwarzania Informacji 

- Państwowy Instytut Badawczy, który wybierze jednego operatora pocztowego i zawrze z tym 

operatorem umowę o świadczenie usług pocztowych. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 462 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). Uprawnienie to zostało powtórzone przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

(wzór umowy). Niezależnie od faktu realizacji usługi pocztowej przez Wykonawcę samodzielnie, czy też  

z udziałem podwykonawców, zasady świadczenia usługi pocztowej, zostały określone w Ustawie (art. 2, art. 

3, art. 14). Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie i doprecyzowanie oczekiwanego przez Zamawiającego 

sposobu (procesu) świadczenia usług pocztowych z udziałem podwykonawców: 

a) czy Zamawiający wskazuje, że usługa pocztowa, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia ma 

charakter usługi pocztowej, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy i polega na: wykonywanym  

w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowym:  realizowanym łącznie lub rozdzielnie 

przyjmowaniem, sortowaniem, doręczaniem przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, od 

nadawcy do adresata (WERSJA nr 1)?  

b) czy też: czy Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia usługi o różnym – mieszanym 

charakterze, w skład których mogą wchodzić: odbieranie przesyłek od Zamawiającego, usługę przewozu 

przesyłek do placówki operatora wyznaczonego, nadawanie tych przesyłek w placówkach operatora 

wyznaczonego, a tym samym świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak również usługę 

płatniczą regulowaną w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych (WERSJA nr 2)? 

 

Należy tu podkreślić, iż nawet jeśli wykonawca wskazuje, iż sam ponosi koszty nadania przesyłki u operatora 

wyznaczonego, to ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną, w której wykonawca zawiera w imieniu 

nadawcy umowę o świadczenie usług pocztowych w placówce operatora wyznaczonego, płatność ta 

dokonywana jest w imieniu nadawcy, a nie wykonawcy, tym samym koniecznym elementem takiej usługi jest 

świadczenie usługi płatniczej. 



 

 

 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 99 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r., obowiązującej 

od 1 stycznia 2021 r., jak również w przepisach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r., Zamawiający jest 

zobowiązany do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający określa przede wszystkim w opisie przedmiotu zamówienia 

wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do 

określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych lub do 

konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod 

warunkiem, że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów. 

Ponadto w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, opis przedmiotu zamówienia 

sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca wskazuje, że w przypadku udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie i wyboru sposobu 

świadczenia usług pocztowych w niniejszym zamówieniu również w WERSJI nr 2, w związku z niepełnym,  

a zatem nieprawidłowym opisem przedmiotu zamówienia publicznego, w przypadku braku określenia 

prawidłowego, zgodnie z art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 

kierownik jednostki lub inna osoba działająca w imieniu jednostki zamówienia publicznego popełnia delikt 

finansowy z zakresu zamówień publicznych na podstawie tej ustawy, stanowiący podstawę do ukarania  

w trybie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Tym samym, jeżeli Zamawiający oczekuje i dopuszcza usługi opisane w WERSJI nr 2, to Wykonawca 

wskazuje na konieczność zmiany treści SWZ, w części określającej przedmiot zamówienia oraz dostosowanie 

dokumentacji postępowania do prawidłowego opisania przedmiotu zamówienia. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia usługi o różnym – mieszanym 

charakterze, w skład których mogą wchodzić: odbieranie przesyłek od Zamawiającego, usługę 

przewozu przesyłek do placówki operatora wyznaczonego, nadawanie tych przesyłek w placówkach 

operatora wyznaczonego, a tym samym świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak 

również usługę płatniczą regulowaną w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych. 

Zamawiający dokonał zmian zapisu w OPZ pkt II. ust. 2 na „ świadczenie usług o różnym – mieszanym 

charakterze, w skład których mogą wchodzić: odbieranie przesyłek od Zamawiającego, usługę 

przewozu przesyłek do placówki operatora wyznaczonego, nadawanie tych przesyłek w placówkach 

operatora wyznaczonego, a tym samym świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak 

również usługę płatniczą regulowaną w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych. 

 



 

 

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów w treści OPZ pkt. II ust.1 lit. b. Proponowany zapis: 

„w obrocie zagranicznym – przesyłek listowych nierejestrowanych priorytetowych,(…..)” 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisów i dokonuje zmiany postanowień OPZ pkt. II, 

ust. 1, lit. b) na następujący: „W obrocie zagranicznym – przesyłek listowych nierejestrowanych  

 priorytetowych, przesyłek listowych poleconych priorytetowych, paczek pocztowych 

ekonomicznych i priorytetowych, przesyłek zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu 

możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usług komplementarnych do przesyłek 

rejestrowanych” 

3. Zamawiający w treści OPZ pkt V oraz analogicznie w Formularzu oferty, nie uwzględnia wagi przesyłek dla 

poszczególnych Formatów a także   określa charakterystykę przesyłek, które rozumie pod pojęciem gabaryt 

A oraz gabaryt B  

Od 1 kwietnia 2019r. obowiązuje nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez Prezesa Komunikacji 

Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Wykonawca jako operator wyznaczony, jest 

zobowiązany. 

Zasadniczą zmianą w Cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym jest zmniejszenie 

liczby pozycji cennikowych, z dotychczasowych 12 do 6. Ma to na celu uproszczenie oraz zapewnienie 

większej przejrzystości.  

Dotychczas, cena usługi listowej w obrocie krajowym uzależniona była od następujących  parametrów:  

 masa (trzy przedziały wagowe: do 350g; ponad 350g – 1000g; ponad 1000g – 2000g), 

 gabaryt (dwie wielkości przesyłki – A i B), 

 kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa). 

W aktualnym cenniku zrezygnowano z gabarytów A i B i wprowadzono nowe formaty dla przesyłek listowych 

w obrocie krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej uzależniona będzie 

głównie od dwóch parametrów: 

 kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa). 

 format przesyłek: 

S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20mm) do 500g,  

M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20mm) do 1000g,  

L– ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może 

być, większa niż 600mm) - do 2000g. 



 

 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie do nowego sposobu określania 

rozmiaru przesyłek oraz dokonanie odpowiednich zmian w OPZ i w formularzu oferty. 

Pozostawienie zapisów w formie obecnej nie daje Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji  

w najkorzystniejszym dla Zamawiającego wariancie cenowym. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisów i dokonuje zmiany postanowień wzoru OPZ 

pkt V i formularza oferty na następujący: „Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej  
i wartościowej uzależniona będzie głównie od dwóch parametrów: 

 kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa). 

 format przesyłek: 
 

1. „Format S” – maksymalny wymiar koperty C5 (162 x 229 x 20mm) do 500g, 
2. „Format M” – maksymalny wymiar koperty C4 (162 x 324 x 20 mm) do 1000 g, 
3. „Format L” – ponad wymiar koperty C4 (suma wymiarów nie może przekroczyć 900 mm, przy 

czym długość nie może być większa niż 600 mm) – do 2000 g. 
Przyjmuje się tolerancję wszystkich wymiarów +/- 2 mm.” 

4. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów treści OPZ pkt. VI ust. 3. Proponowany zapis: 

Format  Wymiary max.: 

W x S x D [cm]  

Masa max. 

S 9x40x65 20 kg 

M 20x40x65 20 kg 

L 42x40x65 20 kg 

XL 60x60x70 20 kg 

2XL* Wys.+Szer.+Dł. ≤ 250 cm (max. Dł. = 120 cm) 30 kg 

którykolwiek z wymiarów przekracza max. wymiary lub masę określoną dla formatu XL 

 „Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm” 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisów i dokonuje zmiany postanowień OPZ pkt VI 

ust.3 na następujący: 

Format  Wymiary max.: 

W x S x D [cm]  

Masa max. 

S 9x40x65 20 kg 

M 20x40x65 20 kg 

L 42x40x65 20 kg 

XL 60x60x70 20 kg 

2XL* Wys.+Szer.+Dł. ≤ 250 cm (max. Dł. = 120 cm) 30 kg 

 



 

 

5. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie IX oraz analogicznie we wzorze Umowy § 2 ust. 2 

lit.g-i wskazuje terminy doręczeń przesyłek listowych ekonomicznych i priorytetowych . Wykonawca informuje, 

iż zgodnie z  Regulaminem Wykonawcy: Przesyłki pocztowe można nadawać w obrocie krajowym jako 

przesyłki najszybszej kategorii, zwane dalej „przesyłkami priorytetowymi” i przesyłki nie będące przesyłkami 

najszybszej kategorii, zwane dalej „przesyłkami ekonomicznymi”, z uwzględnieniem wskaźników czasu 

przebiegu przesyłek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

29 kwietnia 2013r.,w sprawie warunków  wykonywania  usług  powszechnych  przez  operatora wyznaczone-

go. Wykonawca wnosi o zmianę terminu doręczenia na deklarowany: przesyłki EK  - do 6 dni od daty nadania, 

przesyłki PR – do 3 dni od daty nadania. Przy czym deklarowane terminy realizacji usługi nie stanowią 

gwarantowanych terminów doręczeń. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisów i dokonuje zmiany postanowień OPZ pkt IX 

i wzorze Umowy § 2 ust. 3, lit. g)-i) na następujące, 

OPZ, pkt IX : „Terminy doręczenia przesyłek pocztowych do adresatów przez Wykonawcę: 

1. Przesyłka polecona priorytetowa, powinna być dostarczona do 3 dni od daty nadania; 
2. Przesyłka polecona powinna być dostarczona do adresata najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych  

po dniu nadania przesyłki; 
3. Przesyłka ekonomiczna powinna być dostarczona do adresata do 6 dni od daty nadania. 

Wzór Umowy § 2 ust. 3, lit. g)-i):   
g) Dostarczenie do adresata przesyłki poleconej priorytetowej, do 3 dni od daty nadania; 
h) Dostarczenie do adresata przesyłki poleconej, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po 

dniu nadania przesyłki; 
i) Dostarczenie do adresata przesyłki ekonomicznej  do 6 dni od daty nadania” 

 

6. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów w treści OPZ pkt. XXIX. Proponowany zapis: 

„Zamawiający informuje , że podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane 

oraz zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia lub wydania w okresie rozliczeniowym, 

potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych, zgodnie z cennikiem 

Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania przesyłek i kosztu odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego 

określonego w cenniku Wykonawcy obowiązującym w dniu realizacji usługi” 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisów i dokonuje zmiany postanowień OPZ pkt. 

XXIX na następujący: „Zamawiający informuje , że podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za 

przesyłki faktycznie nadane oraz zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia lub wydania w okresie 

rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych, 

zgodnie z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania przesyłek i kosztu odbioru przesyłek  

z siedziby zamawiającego określonego w cenniku Wykonawcy obowiązującym w dniu realizacji usługi” 



 

 

7. Wykonawca zwraca się z prośba o dodanie zapisu w treści wzoru Umowy § 2  ust.1 „(….) z zastrzeżeniem, że 

obowiązek kontroli stanu wykorzystania tej kwoty  leży po stronie Zamawiającego” 

 

1. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisów i dokonuje zmiany postanowień we 
wzorze Umowy  § 2 ust. 1 na następujący: „Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 03.01.2022 r. do 
dnia 03.01.2025 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1, w zależności, które ze zdarzeń 
nastąpi jako pierwsze z zastrzeżeniem ,że obowiązek kontroli stanu wykorzystania tej kwoty  leży po 
stronie Zamawiającego.” 
 

8. Zamawiający we wzorze Umowy § 2 ust.3 lit. f wskazuje ,że do obowiązków Wykonawcy należy nadanie 

przesyłek w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu:  

„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 lub po 

całkowitym usunięciu zastrzeżeń przez Zamawiającego”. 

Zapis ten jest niezbędny i odnosi się do sytuacji gdy w odebranej przez kuriera korespondencji zostaną 

zidentyfikowane nieprawidłowości co do opakowania, braku pełnego adresu lub niezgodność wpisów  

w książkach nadawczych. Wykonawca w takich sytuacjach nie może zapewnić nadania korespondencji w tym 

samym dniu co odbiór, konieczny jest kontakt z Zamawiającym w celu wyjaśnienia zastrzeżeń. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ww. zapisów i dokonuje zmiany postanowień we wzorze 

Umowy  § 2 ust. 3 lit. f) na następujący: „Nadanie przesyłek w dniu ich przekazania przez 

Zamawiającego. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przetrzymywanie przesyłek przez 

Wykonawcę. 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 lub po całkowitym usunięciu zastrzeżeń przez 

Zamawiającego” 



 

 

9. Zamawiający we wzorze Umowy § 2 ust.3 lit. k wskazuje godziny doręczenia przesyłek przychodzących do 

Zamawiającego. Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Pocztowe art. 46 ust. 2 pkt. 5 

operator wyznaczony zobowiązany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie 

mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca informuje, że 

doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem 

ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych za jego 

pośrednictwem. Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej 

z Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w tym wypadku w roli adresata i nie jest 

stroną umowy o nadawanie.  

Wobec powyższego Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia w zakresie rezygnacji z określania 

konkretnych godzin dostarczania przesyłek nadchodzących do Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z ww. zapisów we wzorze Umowy  § 2 ust. 3 lit. k): 

„Dostarczanie przesyłek adresowanych do Zamawiającego od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy w godz. 10:00-14:00)”. 

 

10. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów we wzorze Umowy § 4 ust.4.Proponowany zapis: 

„Wynagrodzenie będzie płatne z dołu. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez zamawiającego faktury 

VAT” 

Jednocześnie Wykonawca podkreśla, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. 

Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.0.2174 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.) w art. 106e 

wymienia jedynie niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 4 ust. 4. Zamawiający usunął z § 4 ust. 4 

słowo „prawidłowej”. 

11. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów w treści wzoru Umowy §4 ust.5 .Proponowany zapis:„ 

Za dzień zapłaty przyjmuje się  dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 4 ust. 5. 

12. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu w treści wzoru Umowy § 4 ust.7 „(….)z zastrzeżeniem ,że 

potrącenie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Wykonawcę” 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 4 ust. 7. 



 

 

13. We wzorze Umowy § 5 ust. 1 lit. b istnieje zapis: „ Niedotrzymanie zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 3 

lit. g) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości opłaty za usługę, za każdy zgłoszony 

Wykonawcy przez Zamawiającego przypadek naruszenia tych zobowiązań” 

Zgodnie z Regulaminem Wykonawcy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

powszechnej, przysługuje odszkodowanie w wysokości i na zasadach określonych w art. 88 lub 89 ustawy.  

I tak odszkodowanie przysługuje za doręczenie przesyłki listowej rejestrowanej priorytetowej w terminie 

późniejszym niż w 4 dniu po dniu jej nadania -w wysokości stanowiącej różnicę między opłatą za przesyłkę 

listową priorytetową danego przedziału wagowego, a opłatą za taką samą przesyłkę niebędącą przesyłką 

priorytetową tego samego przedziału wagowego. Wykonawca prosi o rezygnacje z kary umownej w § 4 ust. 2 

i ograniczenie się do odszkodowania wynikającego z ustawy Prawo pocztowe. 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 5 ust. 1. lit. b) 

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu w treści wzoru Umowy § 5 ust.1 lit. c. Proponowany 

zapis: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 500,00 zł (….)” 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 5 ust. 1, lit. c) 

15. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów w treści wzoru Umowy §5 ust.2. Proponowany zapis: 

„Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 5 ust. 2. 

 

W związku  z dokonanymi zamianami Zamawiający przekazuje aktualne/y wzór umowy/OPZ/ 

formularz oferty, które stanowią integralną część niniejszego pisma.  

 


