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Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843) na świadczenie usług pocztowych 

i kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2020 

roku. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA 

 

Pytanie nr 1. 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację ppkt 1) w ust. 1 w § 1 w Załączniku nr 4 do 

zaproszenia – wzór umowy, poprzez wykreślenie litery d), ponieważ Wykonawca nie świadczy 

już takiej usługi 

 

Odpowiedź 1. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany i dokonuje modyfikacji 

w Załączniku nr 4 – Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 2. 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisów w ust. 2 w § 4 we wzorze umowy 

na: 

„2. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę w ofercie pozostaną niezmienione przez 

cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem: 

a) zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe, wówczas może nastąpić zmiana cen 

jednostkowych odpowiednio do stawki podatku 

b) zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych wyłącznie po ich 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zamawiający 

dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę wartości umowy o różnicę plus lub minus. 

Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku 

Wykonawcy”. 

 

Odpowiedź 2. 
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Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany i dokonuje modyfikacji 

w Załączniku nr 4 – Wzór umowy. 

 

 

Pytanie nr 3. 

 

W Załączniku nr 4 do zaproszenia – wzór umowy, w §4 ust 6 Zamawiający określił warunki 

płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując termin płatności faktury jako 21 dni od dnia 

wystawienia w sposób prawidłowy faktury VAT. 

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 terminami sporządzenia faktury i nie ma w nim pojęcia „prawidłowo 

wystawiona faktura”, ponieważ to co powinno się znajdować na fakturze określa Ustawa z dnia 

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Art. 106e. 

Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako 21 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 płatnościach. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego 

w umowie termin płatności bez dopisku „w sposób prawidłowy” 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 nr 3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 4. 

W §4 ust. 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 : 
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„Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” 

Odpowiedź nr 4. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w Załączniku nr 4 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 dnia 4 stycznia 1995r., sygn.. akt. III CZP 164/95, OSNC 

1995/4/62). 

 

Pytanie nr 5. 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację § 4 we wzorze umowy poprzez dodanie ust. 

17 o brzmieniu: 

„17. Wykonawca obciąży Nadawcę karami umownymi za nieuzasadnione odstąpienie przez 

Nadawcę od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy” 

 

Odpowiedź nr 5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 6. 
Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację zapisów ust. 14 w § 4 we wzorze umowy 
na: 

„14. Wykonawca upoważni Nadawcę do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
zasadność naliczenia tych kar i wezwania Wykonawcy moich zapłaty. ” 

 

Odpowiedź nr 6. 

 

Zamawiający proponuje następujący zapis „14. Wykonawca upoważni Nadawcę do potrącenia 

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 

do ich zapłaty”. 

 

 

Pytanie nr. 7 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy szczegółowym zestawieniem przesyłek pocztowych 
objętych przedmiotem zamówienia a opisem przesyłek w Zestawieniu nr 3 do wzoru umowy 
Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację Załącznika nr 3 do wzoru umowy na: 

Wzór Zestawienia ilościowo - wartościowego dla przesyłek listowych nierejestrowanych 
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w obrocie krajowym nadanych w dniu 

 .............................................. Adres: 

Forma opłaty za przesyłki: Umowa ID __ / 

 

Przekazał/a ...................................................................  Odebrał/a   Data i
 ..........................................................................................  godzin  odbioru / 
przekazania ...............................  

 

Odpowiedź nr 7. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany i dokonuje modyfikacji 

w Załączniku nr 3 do  Wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 8. 

 

W Załączniku nr 1 do Zaproszenia pkt. 3. ppkt 1) litera a - Opis Przedmiotu Zamówienia, 
Zamawiający określa wagę przesyłek Format S „do 350 g." natomiast w Szczegółowym 
zestawieniu przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia waga przesyłek Format S 
jest określona jako „do 500 g.” Zamawiający wnosi o ujednolicenie masy przesyłek Formatu S 
na „do 500 g.”. 

Odpowiedź nr 8. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany i dokonuje modyfikacji 

w Załączniku nr 1 do  Zaproszenia do składania ofert pkt.3 ppkt 1)litera a – Opis przedmiotu 

zamówienia 

 

Pytanie nr 9. 

W Załączniku nr 1 do Zaproszenia pkt. 19. - Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do bezpłatnego dostarczania formularzy „potwierdzenia odbioru”. 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że w tym zapisie chodzi o formularze „potwierdzenia odbioru” 

Nazwa firmy: 

FORMAT 

PRZESYŁKI LISTOWE NIEREJESTROWANE 

Ekonomiczne Priorytetowe 

liczba 

cena 

jednostkow 

a 

łączna 

wartość 
liczba 

cena 

jednostko 

wa 

łączna 

wartość 

S do 50Óg       

M do 1000g       

L do 2000g       

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

Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie. 

Odpowiedź nr 9. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie powyższej zmiany i dokonuje modyfikacji 

w Załączniku nr 1 do  Zaproszenia do składania ofert pkt. 19 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 10. 

 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku wyboru jego oferty 
Zamawiający dopuści zamieszczenie w umowie zapisu o poniższej 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: insDektorodo(g).DOCzta-Dolska.Dl. 
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- licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST). 

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 nr 10. 

 

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

zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, stosowne zapisy będą mogły zostać włączone do 

treści umowy. 

mailto:lawp@lubelskie.pl
https://www/


ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 
tel. 81 462 38 00 
fax 81 462 38 40 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 
www.rpo.lubelskie.pl 

www.lawp.eu 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin do składania Ofert z dnia 12 listopada 2019r. 

na dzień 15 listopada 2019r. 

 

 

 

Zatwierdził Dyrektor LAWP w Lublinie 

Magdalena Filipek - Sobczak 
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