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OAK.KCB.2621/132/18 Lublin, 20.11.2018  r.  

 

 

 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

 

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

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na świadczenie 

usług pocztowych i kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  w 

Lublinie  w 2019 r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIE  i ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

 

Pytanie 1. 

Zamawiający w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu 

Zamówienia w punkcie 5 litera e. opisuje przesyłki kurierskie jako przesyłki rejestrowane 

najszybszej kategorii, doręczane w dniu następnym dniu roboczym do godziny 15:00 w 

przypadku instytucji publicznych i do 20:00 w przypadku pozostałych adresatów. W związku ze 

zmianą gwarantowanych terminów doręczeń usług kurierskich Wykonawca wnosi o zmianę 

zapisu. 

Proponujemy zapis: „e. kurierska - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii doręczana do 

dwóch dni roboczych po dniu nadania.” 

 

 

Odpowiedź 1. 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany i dokonuje modyfikacji w 

Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.  

 

 

Pytanie 2.  

W Załączniku nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Umowa 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 zapisu 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 2.  
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Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w powyższym zakresie.  

 

Pytanie 3.  

W Załączniku nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Umowa 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. ” 

 

Odpowiedź 3.  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w Załączniku nr 3 Wzór umowy § 4 

ust.9. Nie jest naruszeniem przepisów prawa przyjęcie przez Zamawiającego  jako dnia zapłaty 

dnia obciążenia jego rachunku. Przepis art. 454 k.c. jest przepisem iuris dispositivi, 

Zamawiający korzystając z wolności kontraktowania ( art. 3531 k.c.) może w sposób odmienny 

określić we Wzorze umowy, z jaką chwilą nastąpi spełnienie świadczenia bezgotówkowego  

( m. in. wyrok Sądu Najwyższego z dn. 4 stycznia 1995 r., sygn.. akt III CZP 164/95, OSNC 

1995/4/62). 

 

Pytanie 4.  

W Załączniku nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Umowa 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 4. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany we Wzorze umowy §4 ust 13. 

LAWP w Lublinie jako jednostka sektora finansów publicznych nie może nakładać na siebie 

kar umownych, gdyż skutkowałoby to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

Pytanie 5. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu ustęp 14 w §4 w Załączniku nr 3 do Zaproszenia do 

składania ofert - Umowa na: 

„14. Wykonawca upoważni Nadawcę do potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. ” 
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Odpowiedź 5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany we Wzorze umowy §4 ust 14. 

 

Pytanie 6.  

W Załączniku nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Umowa w §5 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 6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany we Wzorze umowy §5. 

 

Pytanie 7.  

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem czy w przypadku wyboru jego oferty 

Zamawiający dopuszcza dopisanie na końcu umowy zapisu o treści: 

 

„Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta 

Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 

Warszawa. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. 

Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorododćb.poczta-polska.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także - w zakresie prawnie 

usprawiedliwionego interesu administratora - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i 

mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa 

trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych 

dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule 

umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod 

adresem: https://www. microsoft. com/en-us/licensing/product- licensina/products. aspx w 

części Online Services Terms (OST). 
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Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.’’ 

 

Odpowiedź 7.  

W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą i przedmiotowe 

zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, stosowane zapisy będą mogły zostać włączone 

do treści umowy.  

 

Pytanie 8. 

W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania 

ofert. 

 

Odpowiedź 8.  

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu  składania ofert. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 1 do 

Zaproszenia do składania ofert – Opis przedmiotu zamówienia. Zmieniony Załącznik został 

zamieszczony na stronie Zamawiającego.  

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 22  listopada 2018 r. do godziny 10:00 (oferty złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane). 

 
JEST 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 12:00 (oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane).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 2019 roku. Dostarczyć do dnia 26 listopada 2018 r. do 

godz. 12:00, 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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