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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  2 TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

 

Pytanie 1. 
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 1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w powyższym zakresie.  

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dn. 20.11.2018 r. 

http://www.lawp.eu/zampubliczne/zam_0150/2018_11_20_wyjasn_zmiana_zapyt_ofert.pdf 

 

 

Pytanie 2.  

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 
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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 2. 

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). 

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dn. 20.11.2018 r. 

http://www.lawp.eu/zampubliczne/zam_0150/2018_11_20_wyjasn_zmiana_zapyt_ofert.pdf 

 

Pytanie 3.  
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. Wykonawca wnosi o określenie wysokości kary na 5% 
wartości umowy brutto. 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie takiej zmiany 

 

Pytanie 4. 
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.” 

Odpowiedź 4. 

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

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dn. 20.11.2018 r. 

http://www.lawp.eu/zampubliczne/zam_0150/2018_11_20_wyjasn_zmiana_zapyt_ofert.pdf 

 

 

Pytanie 5.  
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 
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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 5. 

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

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dn. 20.11.2018 r. 

http://www.lawp.eu/zampubliczne/zam_0150/2018_11_20_wyjasn_zmiana_zapyt_ofert.pdf 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zatwierdził z upoważnienia 
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