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Uczestnicy postępowania  

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na świadczenie 

usług pocztowych i kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w 

Lublinie  w 2018 r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIE  i ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

 

Pytanie 1 
W § 1 ustęp 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy zostały powtórzone przesyłki stanowiące przedmiot 
umowy. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 2) z wzoru umowy. 
 
Odpowiedź 1. 
Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian we Wzorze umowy. 
 
Pytanie 2 
W §2 pkt 3) wzoru umowy 
Jest: adresowaniu, oznakowaniu i opakowaniu przesyłek listowych (z wyłączeniem przesyłek 

listowych z zadeklarowaną wartością) i przesyłek reklamowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku 3 do umowy; 

W związku z nieświadczeniem przez Wykonawcę usługi przesyłka reklamowa która to usługa nie 
jest również przedmiotem umowy Wykonawca wnosi o zmianę pkt 3) na: adresowaniu, 
oznakowaniu i opakowaniu przesyłek listowych (z wyłączeniem przesyłek listowych z 
zadeklarowaną wartością) zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 3 do umowy 

Odpowiedź 2. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowych zapisów  Umowy. 
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Pytanie 3 
W §2 pkt 5) litera a) wzoru umowy 
Jest: w miejscu przeznaczenia na znak opłaty, na stronie adresowej przesyłek listowych (z 

wyłączeniem przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym) i przesyłek 
reklamowych. 

W związku z nieświadczeniem przez Wykonawcę usługi przesyłka reklamowa która to usługa nie 
jest również przedmiotem umowy Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5) liter a) na: w miejscu 
przeznaczenia na znak opłaty, na stronie adresowej przesyłek listowych (z wyłączeniem przesyłek 
listowych z zadeklarowaną wartością w obrocie krajowym) 
 
Odpowiedź 3. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowych zapisów  Umowy. 

Pytanie  3 
W §2 pkt 5) litera c) wzoru umowy 
Jest: we wskazanym przez Wykonawcę miejscu na nalepce adresowej dla paczek, paczek i przesyłek 

pobraniowych 

W związku z nieświadczeniem przez Wykonawcę usługi przesyłka pobraniowa która to usługa nie 
jest również przedmiotem umowy Wykonawca wnosi o zmianę pkt 5) litera c) na: we wskazanym 
przez Wykonawcę miejscu na nalepce adresowej dla paczek. 

Odpowiedź 3. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedmiotowych zapisów  Umowy. 

Pytanie 4 
W §4 ustęp 2. wzoru umowy jest: Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w ofercie 
pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem ewentualnej zmiany 
stawki podatku VAT na usługi pocztowe, wówczas może nastąpić zmiana cen jednostkowych 
odpowiednio do stawki podatku. 

Wykonawca wnosi o zmianę ustępu 2. na: Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w 
ofercie pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem ewentualnej 
zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe, wówczas może nastąpić zmiana cen 
jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, oraz w przypadku zmiany cen jednostkowych za 
świadczenie usług pocztowych wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej 

Odpowiedź 4.  
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany.  
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Pytanie 5 

W §4 ustęp 6. wzoru umowy Zamawiający określa, że należności wynikające z faktur VAT Nadawca 

regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Nadawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

Wykonawca informuje, iż 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 terminem 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. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez 

Zamawiającego w Zaproszeniu termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia faktury 

określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać 

płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź.5 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje odpowiednich zmian we Wzorze umowy.  

Pytanie 6 

W §4 ustęp 9. wzoru umowy Zamawiający określa, że za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Nadawcy. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie 

momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi - 

co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy 

monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek 

za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który 

regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie 

budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku 

zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania 

rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania 

stron. 

Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na 

rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według 

powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym na : 

Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy Pytanie 

 

Odpowiedź 6.  
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany.  
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Pytanie 7 
W §4 ustęp 13 wzoru umowy jest mowa o karze umownej w wysokości 10% łącznej wartości brutto 

umowy w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. 

Wnosimy o dodanie takiej samej kary jeśli od umowy odstępuje Zamawiający, oraz określenie 
wysokości kary na 5% wartości umowy brutto. 

Odpowiedź 7. 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany.  

 

Pytanie 8 
W §5 wzoru umowy jest: Nadawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia 
umowy z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień 
miesiąca kalendarzowego, w przypadku nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę 
polegającego m.in. na dostarczaniu uszkodzonych przesyłek, wykonaniu usług z naruszeniem 
gwarantowanego terminu doręczenia, utraty przesyłki pocztowej, utraty dokumentu 
potwierdzającego zwrotne potwierdzenie odbioru, nieprawidłowym wypełnieniu przez operatora 
pocztowego dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej przez adresata jeżeli 
uniemożliwia to stwierdzenie prawidłowości doręczenia przesyłki, niezgodnego z umową 
przepakowywania przesyłek dostarczanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca wnosi o zmianę §5 wzoru umowy na: 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy za 
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, w przypadku nierzetelnego wykonywania umowy 
przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 8. 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie powyższej zmiany.  

 

Pytanie 9 
W pkt 5. Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający określa paczki pocztowe o wadze powyżej 2 
000 g i nie większej niż 20 000 g. 

Biorąc pod uwagę fakt że wskazane usługi pocztowe w obrocie krajowym przyjmowane są do 10 
000 g, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu uwzględniając maksymalną masę do 10 000 g. 

Odpowiedź 9. 
Zamawiający  dokonuje odpowiednich zmian w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w 
Formularzu cenowym.  

 

Pytanie 10 
W pkt 19. Opisu przedmiotu zamówienia jest: Wykonawca zapewni i dostarczy 
Zamawiającemu bezpłatne formularze potwierdzeń odbioru. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że w tym zapisie chodzi o formularze „potwierdzenia 

odbioru” nakładu Wykonawcy. Potwierdzenia odbioru do przesyłek wysyłanych w trybach KPA i 

KPC Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie. 
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Odpowiedź 10.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu bezpłatnie formularzy 

potwierdzeń odbioru do każdego z typu przesyłek, o których mowa w Załączniku nr 1 do 

Zaproszenia do składania ofert – Opis przedmiotu zamówienia, jeżeli dana przesyłka takiego 

formularza wymaga.  

 

Pytanie 11 
W Formularzu cenowym tabela Lp. 2. i Lp.4 Zamawiający nie sprecyzował miejsca 
dostarczenia przesyłek (kraj/zagranica) oraz rodzaju przesyłek 
(polecone/nierejestrowane) 

Wykonawca wnosi o określenie w Formularzu cenowym tabela Lp. 2. i Lp. 4. miejsca 
dostarczenia przesyłek (kraj/zagranica) oraz rodzaju przesyłek 
(polecone/nierejestrowane). Jest to niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.  

Odpowiedź 11. 

Zamawiający  dokonuje odpowiednich zmian w Formularzu cenowym.  

 

 

 

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmiany w następujących 
Załącznikach:  

1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert  Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert  Wzór formularza cenowego 

3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert  Wzór umowy wraz załącznikami  

 

 

Wprowadzone zmiany stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy 
składaniu ofert. 

Zmianie ulega termin składania ofert. 

 
I. Termin oraz sposób złożenia oferty: 

BYŁO 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 29  listopada 2017 r. do godziny 13:00 (oferty złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane). 

 
JEST 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 10:00 (oferty złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane). 
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Koperta powinna być oznakowana:  Oferta w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych i 

kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w Lublinie w 2018 roku. Dostarczyć do dnia 

4 grudnia 2017 r. do godz. 10:00, do Sekretariatu LAWP w Lublinie, IV piętro ul. Wojciechowska 9a, 20-

704 Lublin”. 

 

 

 

 

 

Zatwierdził z upoważnienia 

Dyrektora LAWP w Lublinie 

Kierownik Oddziału Administracyjno-Kadrowego 

Monika Kwiatkowska 
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