
SA.2600.1.7.2012 Tarnów, 14-12-2012

dotyczy: świadczenia usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnów w roku 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. 
Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 5.12.2012 r : 

Pytanie 1:
W załączniku nr 1 do SIWZ pkt 9 jest zapis, dotyczący odbioru przesyłek z siedziby Wykonawcy w  
godzinach między 15:00 a 15:20, natomiast w § 3 ust. 1 projektu umowy, który stanowi załącznik nr  
8  do  SIWZ wpisano godziny  odbioru  między  14:00 a  15:00.  Prosimy o wyjaśnienie,  czy  zapis  
dotyczący odbioru pomiędzy godziną 14:00 a 15:00 jest prawidłowy.

Odpowiedź: 
Właściwe  godziny odbioru przesyłek z siedziby Wykonawcy to  między godz. 14:00 a 15.00. 

Pytanie nr 2:
Czy  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  warunków płatności,  który  został  określony  w  
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ § 8 „14 dni od daty doręczenia" na „14 dni  
od daty wystawienia faktury VAT". W przypadku opóźnień w zapłacie utrudnionym jest ustalenie  
dnia odbioru faktury VAT (biorąc pod  uwagę skalę wystawianych  przez Wykonawcę w miesiącu  
faktur VAT).

Odpowiedź:
Pozostaje jak we wzorze umowy

Pytanie 3:
Prosimy o odstąpienie od żądania kar umownych określonych w § 9 projektu umowy stanowiącego  
załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający bowiem określił karę umowną w wysokości 10 % całkowitej  
wartości  brutto  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  lub  nie  
rozpoczęcie  przez  Wykonawcę  wykonywania  umowy.  Pragniemy  zwrócić  uwagę,  iż  zgodnie  z  
postanowieniami SIWZ usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą m.in.  
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2003 r.  
Nr  130,  poz.  1188  z  późn.  zm).  Poczta  Polska  jako  operator  publiczny  jest  zobowiązana  do  
stosowania  w  zakresie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usług  pocztowych  zapisów  
Rozdziału  5  Ustawy  Prawo  pocztowe.  Zgodnie  z  art.  57  w/w  ustawy  do  odpowiedzialności  
operatorów  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  usługi  pocztowej  stosuje  się  przepisy  
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zatem w przypadku wykonania lub  
nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej  kolejności  znajdą zastosowanie przepisy  
w/w ustawy i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w  
przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Ponadto  zastrzeżenie  kary  umownej  z  tytułu  rozwiązania  umowy  nie  odpowiada  literalnemu  



brzmieniu przepisów art. 483 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że  
naprawienie  szkody  wynikłej  z  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania  
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Nadto art. 484 Kc stanowi  
m.in. iż, jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia  
kary  umownej;  to  samo  dotyczy  wypadku,  gdy  kara  umowna  jest  rażąco  wygórowana  (a  z  
przypadkiem kary wygórowanej mamy do czynienia we wzorze umowy w SIWZ).
Zatem z uwagi na niezgodność postanowień SIWZ z przepisami bezwzględnie obowiązującymi w  
przedmiotowym zakresie, zasadnym jest wykreślenie przez Zamawiającego w SIWZ postanowień  §8  
wzoru  umowy i w ich  miejsce wprowadzenie   postanowienia    regulującego    odpowiedzialność  
operatora pocztowego na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe.

Odpowiedź:
Modyfikuje się w ten sposób że §9 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub nie rozpoczęcie przez Wykonawcę wykonywania umowy, w 
wysokości10,00% całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
2.  W  przypadku  utraty,  ubytku,  uszkodzenia  przesyłki  bądź  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  należne  odszkodowanie 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe.
3.  W przypadku zwłoki  w zapłacie  należności,  o  której  mowa w §  8  ust.  3  niniejszej  umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.

Pytanie nr 4:
W zał. nr 2 do SIWZ wyszczególniono rodzaje przesyłek zagranicznych (tabela nr 2, 4, 6, 8, 10,  
12,). Nie określono, do jakich krajów przeznaczenia będą nadawane przesyłki. Opłata za nadawane  
przesyłki  w obrocie  zagranicznym uzależniona jest  od miejsca przeznaczenia.  Prosimy zatem o  
modyfikację  załącznika  nr  2  w  pozycjach  dotyczących  przesyłek  w  obrocie  zagranicznym,  
uwzględniając kraje do których będą nadawane przesyłki w obrocie zagranicznym lub wg podziału:
- Europa
- Ameryka Północna i Afryka
- Ameryka Południowa, Środkowa i Azja
- Australia i Oceania.

Odpowiedź:
W przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym jako miejsce docelowe proszę przyjąć kontynent 
Europejski


