
Dotyczy:  zapytanie  ofertowe  Znak: UP/P-  01 /2015  na usługi pocztowe  - odpowiedzi na pytania 

Wykonawcy 

 

 W dniu 28.01.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści :  

Pytanie 1: 

Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 – czy w celu dokonania wyceny usług Zamawiający 

wyrazi zgodę 

 i wprowadzi zmiany do opisu przedmiotu zamówienia w następujących zakresach: 

- umieszczania na przesyłkach dodatkowych informacji/oznaczeń w celu identyfikacji usługi, 

uzgodnionych z Wykonawcą. 

- podziału ilości przesyłek wymienionych w wykazie na przesyłki doręczane na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego i pozostałe, 

- modyfikacji przedziałów wagowych dla przesyłek listowych, tj. „do 50 g; ponad 50 g do 100 

g; ponad 100 g do 350 g; ponad 350 g do 500 g; ponad 500 g do 1 000 g; ponad 1 000 g do 

2 000 g”? 

Odpowiedź: 

- Nie - Zamawiający nie wyraża zgody 

- Nie- Zamawiający nie wyraża zgody 

- Nie- Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie nr 2 

Projekt umowy § 5 ust. 6 – czy Zamawiający dopuszcza usunięcie zapisu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis w umowie  §5 ust. 6 na:  

„W przypadku przesyłek rejestrowanych numery nadań muszą być nanoszone przez 

Wykonawcę. Natomiast oznaczenia przesyłek Priorytetowych nanosi Zamawiający.” 

 

Pytanie nr 3 

Projekt umowy § 6 ust. 2 – czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów: 

„6. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od daty złożenia u 

Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy”. 

na: 

„6. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 

VAT  

w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

Nie – Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu. 

Pytanie nr 4 

Projekt umowy § 7 ust. 1 – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: 

„1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 

1.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zapis następującej treści:  

„W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, 

Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy 

określonej w § 4 ust. 1.” 

 

Pytanie nr 5 

Projekt umowy § 10 ust. 1 – czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie projektu umowy o 

inne akty prawne regulujące współpracę z Poczta Polską S.A., a mianowicie Ustawę z dnia  



23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529) wraz z powszechnie 

obowiązującymi przepisami wykonawczymi oraz Regulamin świadczenia usług 

powszechnych.” 

Odpowiedź:   

Zamawiający nadaje § 10 ust. 1 projektu umowy następujące brzmienie: 

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo 

Pocztowe wraz  

z powszechnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi.” 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 5 ust. 10 projektu umowy do doręczania 

przesyłek listowych będzie miał zastosowanie regulamin świadczenia usług pocztowych 

obowiązujący u Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


