
       
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 14.12.2020 r. 

OR.271.10.2020 

Do Wykonawców, którzy wnieśli 

zapytania w postępowaniu 

 

 

 Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego przekazuje odpowiedzi Zamawiającego na 

zapytania Wykonawcy wniesione w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.                                                                                                                        

Pytanie 1 

Zamawiający w załączniku nr 3  projekt umowy w § 1 ust.3 ppkt. 8) zawarł zapis: 

8) innych aktach prawnych obowiązujących Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia 

w brzmieniu obowiązującym w dniu nadania przesyłek.    

 Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu o poniższe - " w tym regulaminy świadczenia usług 

Wykonawcy ". 

Odpowiedź na pytanie Nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie w § 1 ust. 3 ppkt 8) . 

Pytanie 2  

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 4 ust. 8 zawarł zapis: 

8.Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w 

dniach ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca zwraca się o wnioskiem o modyfikację powyższego zapisu w § 4 ust. 8 na : 

8.Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w 

dniach ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń 

dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku 

możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie 

takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń. 

Odpowiedź na pytanie Nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie w § 4 ust. 8. 

Pytanie 3 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 4 ust. 9 zawarł zapis 

9.Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za 

granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie i modyfikację zapisu na : Przesyłki dostarczane będą przez 

Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą zgodnie z wiążącymi 

Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia usług 

pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego." 

Odpowiedź na pytanie Nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie w § 4 ust. 9. 

Pytanie 4 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 5 ust. 1 zawarł zapis 



1.Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego 

miejsca w kraju oraz za granicą, na podany adres. Wykonawca winien zapewnić dostarczenie 

przesyłek w każde miejsce w kraju i za granicą. 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu o poniższe - "zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą 

Polską umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia usług pocztowych oraz 

wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego." 

Odpowiedź na pytanie Nr 4: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie w § 5 ust. 1. 

Pytanie 5 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 5 ust. 3 ppkt.3) zawarł zapis: 

3)dla paczek pocztowych – potwierdzenie odbioru paczki dla celów rozliczeniowych, w dwóch 

 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy, 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w celach rozliczeniowych ma na 

uwadze „ potwierdzenie nadania paczki „ ? czy potwierdzenie odbioru ,jako usługi 

komplementarnej do paczki ?  

Odpowiedź na pytanie Nr 5: 

Zamawiający ma na uwadze potwierdzenie nadania paczki. 

Pytanie 6 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 5 ust. 3 ppkt.4) zawarł zapis: 

4)dla  przesyłek kurierskich - potwierdzenie odbioru przesyłki kurierskiej dla celów rozliczeniowych, 

 w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający w celach rozliczeniowych ma na 

uwadze „ potwierdzenie nadania przesyłki kurierskiej „ ? czy potwierdzenie odbioru ,jako 

usługi komplementarnej do usługi kurierskiej?  

Odpowiedź na pytanie Nr 6: 

Zamawiający ma na uwadze potwierdzenie nadania przesyłki kurierskiej. 

Pytanie 7 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 5 ust. 4 zawarł zapis: 

4.Zamawiający zobowiązany jest do umieszczania na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacji 

 jednoznacznie identyfikującej adresata i nadawcę, jednoznacznie określając rodzaj przesyłek 

(polecona, priorytetowa, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ZPO), pełną nazwę i adres 

zwrotny nadawcy oraz umieszczenia na stronie adresowej przesyłek oznaczenia 

potwierdzającego wniesienie opłaty za usługę 

Wykonawca wnosi o rozszerzenie zapisu „według wzoru prawidłowego adresowania 

stosowanego u Wykonawcy, który będzie Załącznikiem do umowy.” 
Podstawowe informacje dotyczące strony adresowej przesyłki listowej 
 

1. Strona adresowa – płaszczyzna przesyłki listowej bez sklejeń przeznaczona do umieszczania na niej, w ściśle określonych częściach tej 

płaszczyzny: adresu nadawcy i adresata, znaku opłaty pocztowej oraz miejsca zarezerwowanego dla strefy kodowej. 

2. Adres adresata – zestaw pełnych informacji identyfikujących adresata wraz z właściwym kodem pocztowym pozwalający na prawidłowe 

sortowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej do oznaczonego miejsca doręczenia określonego przez nadawcę. 

3. Adres nadawcy - zestaw pełnych informacji identyfikujących nadawcę wraz z właściwym kodem pocztowym pozwalający na oznaczenie 

miejsca zwrotu przesyłki do nadawcy. 

4. Blok adresowy – prostokątny blok utworzony przez adres adresata. 

5. Pole adresowe – powierzchnia na stronie adresowej przesyłki listowej przeznaczona do umieszczania informacji identyfikującej adres 

adresata, która powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki listowej  
w polu prostokątnym umieszczonym  co najmniej w odległości 40 mm od górnej krawędzi przesyłki, z tolerancją 2 mm, i min. 15 mm od 
prawej krawędzi oraz 15 mm od dolnej krawędzi i w maksymalnej odległości 140 mm od prawej krawędzi. 

6. Pole nadawcy - powierzchnia na stronie adresowej koperty przeznaczona do umieszczania: adresu nadawcy, znaku firmowego nadawcy, 

umieszczona w górnej lewej części strony adresowej. 

7. Okienko - prostokątne wycięcie wykonane na stronie adresowej koperty, wyposażone w przezroczysty materiał, poprzez które można 

odczytywać nazwę/imię i nazwisko oraz adres adresata lub inne informacje. 

8. Pole znaku opłaty pocztowej - powierzchnia na stronie adresowej przesyłki listowej przeznaczona do naklejania znaczków pocztowych 

albo umieszczania znaków opłaty pocztowej, umieszczona w górnej prawej części strony adresowej o wysokości 40 mm z tolerancją 2 mm 
licząc od górnej krawędzi i długości 74 mm licząc od prawej krawędzi. 

9. Strefa kodowa - powierzchnia na stronie adresowej przesyłki listowej przeznaczona do umieszczenia przez operatora pocztowego 

informacji zakodowanej w kodzie kreskowym wolna od napisów, nadruków, ilustracji i nalepek o wysokości 15 mm od dolnej krawędzi. 

10. Pole puste - powierzchnia na stronie adresowej przesyłki listowej wolna od napisów, nadruków, ilustracji i nalepek o długości min. 15 mm 

od prawej krawędzi. 



11. Wolne pole - powierzchnia na stronie adresowej koperty znajdująca się w polu adresowym wokół bloku adresowego, wolna od napisów, 

nadruków, ilustracji i nalepek. 

12. Kod pocztowy – Pocztowy Numer Adresowy (PNA) stosowany w Polsce, to kod numeryczny pięciocyfrowy w układzie XXXXX. 

Poszczególne cyfry kodu nie powinny być rozdzielane spacją. Dopuszcza się użycie spacji przy oddzieleniu myślnika od cyfr kodu. 
„Właściwy kod pocztowy” (PNA) i nazwa miejscowości powinny być zgodne z „Oficjalnym Spisem Pocztowych Numerów Adresowych” 

według strony internetowej: www……….dla: 

1) miejscowości – siedziby adresata; 

2) miejscowości – siedziby nadawcy; 

3) placówki pocztowej w przypadku przesyłek listowych kierowanych do doręczenia poprzez: 

a) poste restante; 

b) skrytki pocztowe oraz 

c) odbiór za pośrednictwem urządzenia oddawczego.  

13. Miejsce informacyjne – lewa część strony adresowej przesyłki listowej pomiędzy adresem nadawcy a strefą kodową, nazwana umownie 
przez Pocztę miejscem informacyjnym, to miejsce, gdzie Nadawca może umieszczać dodatkowe nadruki/napisy np. adres www, elementy 
graficzne.  
W przypadku przesyłek listowych nierejestrowanych i przesyłek poleconych jest również przeznaczone na umieszczenie nalepki (napisu, 

nadruku) wyróżnika kategorii „PRIORYTET” / „PRIORITAIRE”, a w przypadku przesyłek poleconych  

w obrocie krajowym i zagranicznym dodatkowo oznaczenia „R” z kodem kreskowym oraz „Potwierdzenie odbioru” w obrocie krajowym bądź 

„A.R.” w obrocie zagranicznym. 

 

Zasady dotyczące poprawnego adresowania: 
 

1. Poziome napisy zawierające dane nadawcy i adresata oraz ich adresy wraz z właściwymi kodami pocztowymi powinny być umieszczone 
równolegle do dłuższej krawędzi strony adresowej przesyłki listowej i wyrównane do lewej strony, według następującej kolejności: 
1) imię i nazwisko albo pełna nazwa nadawcy/adresata; 
2) miejsce doręczenia – typ ulicy, nazwa ulicy, numer identyfikacyjny na ulicy i mieszkania albo lokalu (numer wejścia lub budynku, i/lub 

mieszkania) –w przypadku miejscowości podzielonej na ulice, albo nazwę miejscowości i numer porządkowy nieruchomości – w 
przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice; 

3) właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, od/do której kierowana jest przesyłka; kod pocztowy umieszcza się z lewej strony 
nazwy miejscowości, nazwę miejscowości zamieszcza się na przesyłce wielkimi literami (kapitalikami) i bez podkreśleń; 

4) dla przesyłek kierowanych za granicę, nazwa kraju przeznaczenia w języku polskim. 
2. Jeżeli przesyłka nadawana jest na poste restante, kolejność danych adresowych powinna być następująca: 

1) imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata, 
2) napis: poste restante, 
3) właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, która ma wydać przesyłkę. 

3. Jeżeli przesyłka nadawana jest na skrytkę pocztową, kolejność danych adresowych powinna być następująca: 
1) imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata, 
2) odpowiedni napis: „skr. poczt. Nr…. ”, 
3) właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, w której udostępniana jest skrytka pocztowa. 

4. Jeżeli przesyłka przeznaczona jest do odbioru za pośrednictwem urządzenia oddawczego, kolejność danych powinna być następująca: 
1) imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata oraz numer telefonu komórkowego adresata w sieci operatora krajowego, 
2) napis: „Strefa 24”,  
3) właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, w której udostępnione jest urządzenie oddawcze. 

5. W celu prawidłowej identyfikacji adresu adresata, blok adresowy znajdujący się w polu adresowym, powinien być otoczony wolnym polem 
min. 10 mm z każdej strony, oprócz prawej strony bloku adresowego, gdzie wolne pole powinno wynosić min. 15 mm od prawej krawędzi 
koperty. 

6. Informacje określające adres nadawcy i adresata powinny być napisane lub nadrukowane (dla pisma maszynowego czcionką o wysokości 
minimum 2 mm) równolegle do dłuższej krawędzi strony adresowej przesyłki i wyrównane do lewej strony. 

7. Blok adresowy nie powinien zachodzić na strefę kodową (15 mm od dolnej krawędzi przesyłki) oraz na pole puste min.15 mm od prawej 
krawędzi strony adresowej. 

8. Nachylenie bloku adresowego nie powinno być większe niż ± 5 stopni względem dłuższej krawędzi przesyłki. 
9. W przypadku stosowania koperty z okienkiem adresowym (okienko powinno być oddalone min. 15 mm od prawej krawędzi strony 

adresowej) zawartość przesyłki listowej należy złożyć w taki sposób, aby cały blok adresowy pozostawał widoczny w polu okienka. Blok 
adresowy powinien być otoczony wolnym polem min. 10 mm z każdej strony, oprócz prawej strony bloku adresowego, gdzie wolne pole 
powinno wynosić min. 5 mm od prawej krawędzi okienka. W przypadku, gdy zawartość przesyłki listowej przesunie się wewnątrz koperty, 
blok adresowy powinien być w pełni widoczny. 

10. Elementy w poszczególnych wierszach bloku adresowego, a także samych wierszy, powinny stanowić jednolity blok, bez nadmiernej liczby 
spacji (nie więcej niż dwie) pomiędzy kodem pocztowym wraz z nazwą miejscowości; nazwą ulicy wraz  
z numerem domu oraz bez nierównych i nieproporcjonalnie dużych odstępów pomiędzy poszczególnymi wierszami w bloku adresowym, 
min. 20% - max. 50% wysokości zastosowanej czcionki. 

11. W przypadku adresu pisanego odręcznie, linie oraz litery i cyfry bloku adresowego nie powinny zachodzić na siebie lub na inne elementy 
(np. pomocnicze kratki do wpisania cyfr PNA). 

12. W przypadku umieszczenia bloku adresowego na naklejce, blok adresowy powinien być otoczony wolnym polem min. 10 mm z każdej 
strony, oprócz prawej strony bloku adresowego, gdzie pole puste powinno wynosić min. 15 mm od prawej krawędzi strony adresowej oraz 
dodatkowo min. 5 mm od prawej krawędzi naklejki. Naklejka powinna być przygotowana i przyklejona w polu adresowym zgodnie z pkt. 1 do 
10 powyższych zasad poprawnego adresowania. 

13. Dopuszcza się umieszczanie przez nadawcę w polu adresowym dodatkowych informacji własnych o charakterze informacyjnym lub 
reklamowym pod warunkiem, że nie utrudniają odczytania danych określonych w bloku adresowym. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór poprawnie zaadresowanej przesyłki listowej nierejestrowanej i przesyłki poleconej w obrocie krajowym 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie Nr 7: 

W przypadku wyboru oferty Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu w umowie 

w § 5 ust.4. 

Pytanie 8 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 5 ust. 7 zawarł zapis: 

7.Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych oraz stosowane przez 

Wykonawcę druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek muszą być zapewnione przez 

Wykonawcę nieodpłatnie.  

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację powyższego zapisu na : 

7.Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych i priorytetowych oraz stosowane przez 

Wykonawcę druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek na zasadach ogólnych muszą 

być zapewnione przez Wykonawcę nieodpłatnie. 

Druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek nadanych w trybie specjalnym wskazanym 

w ust. 8 Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie Nr 8: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie w § 5 ust.7. 

Pytanie 9 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 5 ust.10 zawarł zapis o następującej treści : 

10.Wykonawca będzie dostarczał prawidłowo wypełnione (umożliwiał odbiór w miejscu 

wskazanym w § 4 ust. 4) pokwitowanie przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie 

po dokonaniu doręczenia przesyłki, jednakże nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od 

dnia jej doręczenia.   

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację powyższego zapisu na : 

10.Wykonawca będzie dostarczał prawidłowo wypełnione (umożliwiał odbiór w miejscu 

wskazanym w § 4 ust. 4) pokwitowanie przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie 

po dokonaniu doręczenia przesyłki. 

Uzasadnienie: 

Wykonawca zwraca uwagę na uregulowania prawne dotyczące czasu zwrotu pokwitowań 

przez adresata „potwierdzenia odbioru” wynikające z art. 47 ustawy Prawo pocztowe. 

Minister właściwy do spraw łączności określił warunki wykonywania usług powszechnych, 

obejmujące m. in. wskaźniki czasu przebiegu przesyłek w obrocie krajowym (Rozporządzenie 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r w sprawie warunków 

wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013r, poz. 



545). W załączniku nr 1 do wymienionego Rozporządzenia określony został czas przebiegu 

przesyłek listowych niebędących przesyłkami listowymi najszybszej kategorii (m. in. 

potwierdzenie odbioru) na poziomie D+5 (97% przesyłek) oraz D+3 (85% przesyłek), gdzie 

D+X oznacza liczbę dni od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia. 

Niezależnie od powyższego wykonawca informuje, że po wyborze jego oferty, udostępni 

Zamawiającemu bezpłatny system informatyczny Elektroniczny Nadawca, dzięki 

któremu Zamawiający będzie miał możliwość:  
- Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru - widoczne dla Zamawiającego on-line w 

systemie EN po  dostarczeniu przesyłki do adresata  

- wpisywania przesyłek do systemu przez co tworzy się baza adresatów ( skrócenie czasu   

  przygotowania przesyłek do nadania ) 

- generowania tą drogą listów przewozowych (nalepek adresowych) 

- generowania unikatowego numeru listu przewozowego 

- śledzenia przesyłek  

- korzystania z systemu w różnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego 

- korzystania z funkcji RAPORTY ( min. raport z ilości przesyłek nadanych i 

zwróconych za dany okres ) 

Odpowiedź na pytanie Nr 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie w § 5 ust. 10. 

Pytanie 10 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 7 ust.3 zawarł zapis o następującej treści : 

3. W przypadku konieczności nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek 

w poszczególnych kategoriach od określonej w ofercie, usługi te będą rozliczane według cen 

jednostkowych wynikających z formularza cenowego i będą bilansować się w ramach kwoty, 

o której mowa w § 8 ust. 1.  

Zamawiający wnosi o rozszerzenie zapisu poprzez dodanie poniższego : 

Monitorowanie kwoty, na którą zostanie zawarta umowa należy do Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie Nr 10: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie w § 7 ust. 3. 

Pytanie 11 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 9 ust.4 zawarł zapis o następującej treści : 

4.Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego będzie następowało w trybie przewidzianym  

w przepisach przytoczonych w ust. 1 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie : 

Reklamacje, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług .Wykonawca będzie 

wnosić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie Nr 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie w § 9 ust. 4. 

Pytanie 12 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 11 ust.1 ppkt.2) zawarł zapis o następującej 

treści 

2)Przyjmowanie wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących jakości 

świadczonych przez Wykonawcę usług,  

Wykonawca wnosi od dodanie ppkt 3 a)„Przyjmowanie wszystkich uwag i zastrzeżeń 

Wykonawcy dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych na etapie nadawczym przez 

Zamawiającego’’ 

Odpowiedź na pytanie Nr 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ppkt 3a. 

 

 



Pytanie 13 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie w zał. Nr 3 projekt umowy w § 12 ust.1 pkt 7)  

zapisu zawartego w § 8 ust.3 projektu umowy : 

7) w przypadku zmiany cennika usług powszechnych, uzgodnionego z Prezesem UKE. 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednolicenie zapisów w § 12 ust.1 z zapisami w § 8 

ust.3. 

Odpowiedź na pytanie Nr 13: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w umowie w § 12 ust.1 pkt 7 . 

Pytanie 14 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy § 10 ust. 3 zawarł zapis: 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po wcześniejszym przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym (z 

udziałem Wykonawcy) przed nałożeniem kary umownej.  

Wykonawca wnioskuje o modyfikację powyższego zapisu na : 

3.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonej kary umownej w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, po 

przeprowadzeniu postępowania (z udziałem Wykonawcy) potwierdzającego zasadność i 

wysokość naliczonej kary umownej.  

Odpowiedź na pytanie Nr 14: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie w § 10 ust. 3. 

Pytanie 15 

Zamawiający w zał. Nr 2 formularz cenowy w kategorii listy zagraniczne „Kraje Europejskie” 

zamieścił do wyceny kilka przedziałów wagowych przesyłek w poz. 1 Listy zwykłe. 

Wykonawca informuje, że od 01.09.2020 nie świadczy usługi Listy zwykłe w obrocie 

zagranicznym (przesyłki ekonomiczne ) i w związku z tym wnioskuje o modyfikację 

załącznika nr 2 formularz cenowy w pozycji: listy zwykłe. 

Odpowiedź na pytanie Nr 15: 

Zamawiający zaktualizował załącznik nr 2 formularza cenowego do zaproszenia do złożenia 

oferty. 

Pytanie 16 

Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 8 ust. 7 zawarł zapis: 

7.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne w oparciu o fakturę VAT  

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – przelewem na konto Wykonawcy. Za dzień 

zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

Wykonawca zwraca się wnioskiem o modyfikację powyższego zapisu na: 

7.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne w oparciu o fakturę VAT 

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – przelewem na konto Wykonawcy. Za dzień 

zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.  

Odpowiedź na pytanie Nr 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie w § 8 ust. 7. 

Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia i zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych w niniejszym 

postępowaniu.                                             

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 

i jest wyznaczony na dzień 18 grudnia 2020 r. do godz. 12
00

.  
 

 

 


