
       
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 15.12.2020 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 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 ponownie z 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. 

Uzasadnienie. 

W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek od Zamawiającego i braku 

możliwości wyjaśnienia w dniu nadania np. niepełne dane adresowe adresata, Wykonawca nie 

ma możliwości realizacji usług według zapisu cyt: „Nadawanie przesyłek pocztowych 

objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach ich przekazania Wykonawcy 

przez Zamawiającego.” 

Odpowiedź na pytanie Nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w umowie w § 4 ust. 8. 

Pytanie 2 

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 ponownie 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 . 

Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający w zał. Nr 3 projekt umowy w § 1 ust. 3 

wymienia akty prawne na podstawie których wykonawca będzie realizował przedmiot 

umowy: 

„3.Usługi pocztowe, które są przedmiotem umowy będą realizowane na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:  

1)ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),  

2)rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (t.j.Dz. U. z 

2020 r. poz. 1026),  

3) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

reklamacji usługi pocztowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 474),  

4) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 256 ze zm.),  

5) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),  

6) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1325 ze 

zm.),  

7) międzynarodowych przepisach pocztowych,  

8) innych aktach prawnych obowiązujących Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia 

w brzmieniu obowiązującym w dniu nadania przesyłek.”  

Odpowiedź na pytanie Nr 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w umowie w § 5 ust. 10. 

Pytanie 3 

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. 

Uzasadnienie  

Monitorowanie wartości przedmiotu umowy leży w interesie Zamawiającego.  

Odpowiedź na pytanie Nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu w umowie w § 7 ust. 3. 

Pytanie 4 

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. 

Uzasadnienie 

Wykonawca wnosi o rozszerzenie zapisu dotyczącego składania reklamacji celem 

prawidłowego i dedykowanego adresu w przypadku wyboru oferty oraz w przypadku 

podpisania umowy. 

Odpowiedź na pytanie Nr 4: 

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

w § 9 ust.4. 

 



Pytanie 5 

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’’ 

Uzasadnienie  

Wykonawca wnosi o możliwość również ze swojej strony : zgłaszania uwag i zastrzeżeń 

dotyczących nieprawidłowości popełnionych przez Zamawiającego np. przygotowania 

przesyłek do nadania – kompletności danych adresowych. 

Odpowiedź na pytanie Nr 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 11 ust 1 ppkt 2a. „Przyjmowanie wszystkich 

uwag i zastrzeżeń Wykonawcy dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych na etapie 

nadawczym przez Zamawiającego’’. 

Pytanie 6 

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 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu 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 ulega zmianie 

i jest wyznaczony na dzień 21 grudnia 2020 r. do godz. 12
00

.  
 

 

 


