
Znak  WAG.II.261.1.12.2018       Kraków, 20 grudnia 2018 r. 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Świadczenie usług pocztowych dla 

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Krakowie” 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w odpowiedzi na pytania 

wykonawcy dotyczące ogłoszenia, udziela odpowiedzi jak poniżej. 

 

Pytanie 1. 

Poprawne adresowanie przesyłek jest istotnym elementem wpływającym na jakość i terminowość świadczenia 

usług.  

W związku z powyższym wnioskujemy o wyrażenie zgody na możliwość dodania „Zasad poprawnego 

adresowania i oznakowania przesyłek listowych”, w postaci załącznika do umowy uzgodnionego  

z wyłonionym w przetargu Wykonawcą. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy uzgodnionych z wyłonionym w przetargu 

Wykonawcą  „Zasad poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek listowych”.  

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wprowadza do istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy załącznik nr 10 – ustalone przez Strony zasady 

poprawnego adresowania i oznakowania przesyłek listowych 

 

Pytanie 2. 

Zamawiający w pkt 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz w § 7 ust. 4 Istotnych dla stron 

postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zastrzega, iż usługi świadczone przez 

Wykonawcę powinny spełniać warunki skutecznego i prawidłowego nadania oraz doręczenia,  

na zasadach określonych w Kodeksie postepowania administracyjnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi, Kodeksie postępowania cywilnego, Ordynacji podatkowej i Prawie zamówień 

publicznych czy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie korzystał z własnych wzorów 

druków „zwrotnego potwierdzenia odbioru” w celu doręczenia przesyłek na zasadach wspomnianych 

powyżej, uprzednio zaakceptowanych przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie korzystał z własnych wzorów druków „zwrotnego potwierdzenia odbioru" w celu 

doręczenia przesyłek na zasadach określonych w Kodeksie postepowania administracyjnego, ustawy 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeksie postępowania cywilnego, Ordynacji 

podatkowej i Prawie zamówień publicznych czy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, uprzednio zaakceptowanych przez Wykonawcę.  

Zwrotne potwierdzenia odbioru do pozostałych przesyłek rejestrowanych (tzw. żółte zwrotki) 

Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu nieodpłatnie. 

 

Pytanie 3. 

Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany uwarunkowań natężenia ruchu drogowego czy ewentualne remonty 

dróg, budowę infrastruktury itp., a tym samym ewentualne zmiany organizacji ruchu, które mogą wydłużyć 

czas potrzebny Wykonawcy na dojazd do Zamawiającego w celu odebrania przesyłek  

w wyznaczonym czasie, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację godzin odbioru korespondencji  

z siedziby Zamawiającego: 

- Delegatura MOW NFZ w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz z wskazanego przedziału 

godzinowego 15:30 -16:00 na przedział godzinowy 14:00 -14:30. 



- Kancelaria Ogólna MOW NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków z wskazanego przedziału godzinowego 15:30 

-16:00 na przedział godzinowy 15:00 -16:00. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

Pytanie 4. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie nadawał przesyłki listowe  

w wydzielonych strumieniach z podziałem na miejscowe i zamiejscowe wraz z odpowiednim oznaczeniem 

tych przesyłek oraz odrębnymi dokumentami nadawczymi na poszczególne kategorie przesyłek. Jednocześnie 

wnosimy o podanie szacunkowego procentowego udziału nadawanych przez Zamawiającego przesyłek 

listowych krajowych, w rozróżnieniu na miejscowe i zamiejscowe, gdzie przez: 

•  przesyłki miejscowe rozumie się te kierowane do adresatów na teren miasta Warszawy, 

•  przesyłki zamiejscowe rozumie się te adresowane do odbiorców z pozostałej części kraj. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę 

 

Pytanie 5. 

Zamawiający w pkt 15.3 Ogłoszenia wskazuje wytyczne odnośnie podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania. 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w następujący sposób: 

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w budynku zamawiającego zlokalizowanym w Krakowie 

przy ul. Ogłęczyzna 20. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub faxem  

o terminie zawarcia umowy, jak również o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione w celu zawarcia umowy. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w 

miejscu określonym na wstępie niniejszego punktu, umowa zostanie przesłana, na adres wskazany w ofercie. 

W powyższej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w obecności notariusza, a fakt 

ten musi zostać notarialnie poświadczony. Następnie wykonawca zobowiązany będzie do przesłania 

wszystkich egzemplarzy umowy podpisanej w powyższy sposób do zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

otrzymania umowy. Zamawiający, po podpisaniu umowy, prześle wykonawcy jeden jej egzemplarz. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację punktu 15.3 ogłoszenia w sposób zaproponowany przez 

Wykonawcę. 

 

Pytanie 6. 

Zamawiający w pkt 14 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zastrzega, że ilość odbiorów przesyłek 

może ulec zwiększeniu po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wykonawca wyjaśnia, iż każdorazowy odbiór przesyłek poza deklarowaną częstotliwość jest usługą 

dodatkowo płatną i możliwy jest po wcześniejszym poinformowaniu, z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem Wykonawcy oraz akceptacji możliwości operacyjnych realizacji. 

Zamawiający natomiast nie uwzględnił takiej usługi w Kalkulacji cenowej wraz z wskazaniem ilości 

dodatkowych zleceń.  

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku dodatkowego 

odbioru przesyłek, odbiór będzie dokonywany po wcześniejszej weryfikacji możliwości świadczenia usługi, 

a opłata będzie uiszczana zgodnie z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu odbioru przesyłek.     

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że dodatkowy odbiór będzie mógł być dokonany po wcześniejszej weryfikacji 

możliwości świadczenia usługi, a opłata będzie uiszczana zgodnie z cennikiem Wykonawcy 

przedstawionym w ofercie.  

W związku z udzieloną odpowiedzią modyfikacji ulega załącznik nr 5a do ogłoszenia, w którym zostaje 

wprowadzony wiersz 15 w tabeli nr III w celu umożliwienia wykonawcy wyceny usługi polegającej na  

dodatkowym odbiorze przesyłek pocztowych oraz dostarczenie ich do placówek operatora pocztowego.  

 

Pytanie 7. 

Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym. Zamówieniem objęta jest tylko i wyłącznie korespondencja wychodząca  



od Zamawiającego. Mimo to Zamawiający postawił wymóg doręczania korespondencji przychodzącej  

do Zamawiającego (nadawanej przez prywatnych nadawców, jak i przez innych zamawiających) w ściśle 

określonych godzinach każdego dnia. 

Zwracamy uwagę, że doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem niniejszego 

postępowania, a konsekwencją umowy zawartej z nadawcą, natomiast Zamawiający występując w roli 

adresata nie jest stroną umowy o nadawanie. Umowa z nadawcą może być zawarta albo w drodze 

indywidualnie ustalonych warunków np. w trybie zamówienia publicznego, gdzie doręczenie przesyłki  

w ściśle określonym terminie np. D + 1 może być jednym ze zobowiązań wykonawcy, albo w drodze umowy 

o świadczenie usług powszechnych zawartej z operatorem wyznaczonym. Pojęcie powszechnych usług 

pocztowych określa art. 45 ust. 1 Prawa pocztowego, wskazując że są to usługi świadczone przez operatora 

wyznaczonego o zakresie w tym przepisie wymienionym (przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i 

doręczanie przesyłek o wskazanej charakterystyce), z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno 

opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień 

roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prawo 

pocztowe nie określa godzin doręczania przesyłek pocztowych do adresata. Zatem, żądanie Zamawiającego 

doręczania przesyłek w określonych godzinach narusza przepisy Prawa pocztowego, które obligują do 

świadczenia usług powszechnych w sposób jednolity w porównywalnych warunkach.  

Każde ponadstandardowe wymaganie dot. godzin doręczenia korespondencji do Zamawiającego powoduje 

konieczność dostosowania całej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-

organizacyjne, co niejednokrotnie może być niemożliwe. Każda przesyłka wysyłana z dowolnego miejsca w 

kraju co do zasady najpierw trafia do najbliższego węzła ekspedycyjno-rozdzielczego, skąd transportowana 

jest w odpowiednim kierunku razem z innymi przesyłkami tam kierowanymi. Następnie jest rozdzielana na 

poszczególne placówki i przekazywana doręczycielom, którzy doręczają przesyłki na danym terenie w 

określonej kolejności. Zmiana godzin doręczenia zaburzałaby pracę sieci logistycznej na całym terenie. 

Wobec powyższego Wykonawca wnioskuje o wykreślenie z dokumentacji postępowania przedziału 

godzinowego doręczania przesyłek adresowanych do budynków Zamawiającego oraz zapisów dotyczących 

doręczania dokumentów nadawczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z dokumentacji postępowania przedziału godzinowego 

doręczania przesyłek adresowanych do budynków Zamawiającego oraz zapisów dotyczących 

doręczania dokumentów nadawczych. Zmodyfikowany zostaje załącznik nr 1 do ogłoszenia 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w następujący sposób: 

1) punkt 17 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przesyłki pocztowe, których 

adresatem jest Zamawiający, odpowiednio do budynków Zamawiającego wymienionych w tabeli  

nr 1, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:00”. 

2) punkt 20 otrzymuje brzmienie: „Po nadaniu przesyłek Wykonawca niezwłocznie dostarczy do 

Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentów nadawczych, o których mowa w pkt. 8, a szczególnie 

przesyłek wysłanych zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5, jednak nie później niż do godz. 11:00 

następnego dnia roboczego Zamawiającego (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) po dniu nadania przesyłek”. 

 

Pytanie 8. 

Zamawiający w pkt 22 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby Wykonawca umożliwił 

odbiór i nadanie przesyłek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiającego z punktów ewidencyjnych 

Zamawiającego w wskazanych dniach i godzinach. 

Wykonawca zwraca się z prośba o doprecyzowanie jaki odbiór przesyłek ma na myśli Zamawiający, gdyż 

przesyłki doręczane są pod wskazany adres na przesyłce. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu punktu 22 załącznika nr 1 - szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca musi umożliwić nadanie przesyłek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiającego z 

punktów ewidencyjnych Zamawiającego znajdujących się w Brzesku, Chrzanowie, Dąbrowie 

Tarnowskiej, Gorlicach, Limanowej, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Rabce – Zdroju, Suchej 

Beskidzkiej, Wadowicach i Zakopanem, do wskazanych placówek pocztowych Wykonawcy, 



zlokalizowanych na terenie tej samej miejscowości co punkt ewidencyjny Zamawiającego, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00”. 

 

Pytanie 9. 

Zamawiający w pkt 32 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz w § 6 ust. 7 Istotnych dla stron 

postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy wymaga przekazywania zestawienia 

ilustrujące wolumen przesyłek doręczonych lub awizowanych. 

Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż każdorazowe przygotowanie zestawienia jest bardzo pracochłonne,  

a jest pracą dodatkową, którą Wykonawca ma wykonać ponad świadczenie usług będących przedmiotem 

zamówienia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Wykonawca zapewnia możliwość śledzenia przesyłek 

pocztowych, dzięki któremu Zamawiający ma możliwość sprawdzenia doręczenia/awizowania danej 

przesyłki oraz dysponuje bezpłatną internetową aplikacją do nadawania przesyłek przez Zamawiającego, 

która umożliwia tworzenie dokumentów nadawczych czy zestawień. 

W związku z powyższym wnioskujemy o rozpatrzenie możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji lub 

modyfikację zapisu:  

pkt 32 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu zestawienie ilustrujące wolumen przesyłek 

doręczonych lub awizowanych na każde wezwanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 15 dni roboczych) 

jednak nie częściej niż raz na kwartał, w ogólnodostępnej edytowanej formie (np. excel),  

na następujący adres poczty elektronicznej … oraz w wersji papierowej. 

§ 6 ust. 7 Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu zestawienie ilustrujące wolumen przesyłek 

doręczonych lub awizowanych w terminach, o których mowa w § 10 umowy, na każde wezwanie 

Zamawiającego (nie później niż w ciągu 15 dni roboczych) jednak nie częściej niż raz na kwartał,  

w ogólnodostępnej edytowanej formie (np. excel), na następujący adres poczty elektronicznej: .... oraz wersji 

papierowej na adres: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. 

 

Pytanie 10. 

Wykonawca na obecnym etapie Postępowania, wnioskuje o odstąpienie od wzorów „Zestawienia przesyłek 

pocztowych …….” oraz wzoru „Pocztowej Książki Nadawczej” stanowiących załączniki  

do Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na poczet zapisu 

§ 2 ust. 4 Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w którym 

Zamawiający wskazuje, iż wzór dokumentów nadawczych zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i 

Wykonawcę przed zawarciem umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wzorów „Zestawienia przesyłek pocztowych …….” oraz 

wzoru „Pocztowej Książki Nadawczej” stanowiących załączniki do Istotnych dla stron postanowień. 

Wzory dokumentów nadawczych zostaną uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę przed 

zawarciem umowy. 

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wprowadza do istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy załącznik nr 4 – ustalony przez Strony wzór 

Zestawień Przesyłek Pocztowych oraz załącznik nr 8 - ustalony przez Strony wzór Pocztowej Książki 

Nadawczej 

 

Pytanie 11. 

Zamawiający w § 3 ust. 1, 2 Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy, wskazuje obowiązki Zamawiającego dotyczące przygotowania przesyłek pocztowych. 

Wykonawca wnioskuje o uszczegółowienie sposobu przekazywania przesyłek poprzez modyfikację:  

§ 3 ust. 1 pkt 6) Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w 

sposób następujący: 

6) nadawaniu przesyłek w stanie uporządkowanym tj. przekazywaniu przesyłek ułożonych stroną adresową 

w tym samym kierunku oraz zgodnie z wpisem do książki nadawczej 



§ 3 ust. 2 pkt 7) Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w 

sposób następujący: 

7) nadawaniu przesyłek w stanie uporządkowanym tj. przekazywaniu przesyłek ułożonych stroną adresową 

w tym samym kierunku, zgodnie z wpisem do książki nadawczej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

 

Pytanie 12. 

Zamawiający w § 4 ust. 2 pkt 3) Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, wymaga przekazywania specyfikacji za wykonane usługi po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego celem jej weryfikacji przez Zamawiającego. Natomiast w § 4 ust. 4 Istotnych dla stron 

postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz w pkt 36 Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia zastrzega, iż specyfikacja wykonanych usług ma być wystawiona wraz  

z fakturą. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozbieżności zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 

wystawienia faktury wraz ze specyfikacją wykonanych usług i przesłanie specyfikacji odrębną przesyłką 

listową lub na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur wraz z wcześniej 

zweryfikowanymi specyfikacjami i ich wysłanie oddzielnie do każdej lokalizacji wskazanej w tabeli nr 

1 Istotnych dla stron postanowień umowy. 

 

Pytanie 13. 

Zamawiający w § 10 ust 1 Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy, wymaga doręczeń przesyłek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez 

operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545), natomiast jako dzień zawarcia umowy uważa się dzień odbioru 

przesyłki przez Wykonawcę, co pozostaje w sprzeczności z wspomnianym powyżej Rozporządzeniem. 

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację zapisu § 10 ust. 1 Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Proponujemy zapis: 

Wykonawca zobowiązuje się doręczać przesyłki w obrocie krajowym z zachowaniem wskaźników czasu 

przebiegu przesyłek pocztowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego 

(Dz. U. poz. 545), za dzień zawarcia umowy uważa się dzień nadania przesyłki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis wyjaśniając przy tym, że zgodnie z  zasadami 

świadczenia usługi „Poczta Firmowa” Wykonawca jest zobowiązany do nadania wszystkich 

odebranych przesyłek (w tym nadania przesyłek u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 4 umowy) w 

dniu ich odbioru od Zamawiającego. 

 

Pytanie 14. 

Praktyka rynku pocztowego wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane wysokości kar, które operator, 

nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w stanie respektować. Są one niższe 

niż te zaproponowane przez Zamawiającego, można zatem stwierdzić, że w warunkach realizacji 

przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające. Przewidziane w § 12 Istotnych dla stron 

postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, kary umowne są zdecydowanie 

nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości 

czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Przy tak znacznej ilości, nienależyte 

wykonanie jedynie kilku czynności (składowych danej usługi) pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części 

należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny 

i uniemożliwia mu złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu.  



Mając na uwadze powyższe, Wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o analizę 

przedstawionych powyżej kwestii i modyfikację zapisów § 12 ust 1 pkt 1) -5) Istotnych dla stron postanowień, 

które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Proponujemy zapis: 

1) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

(w szczególności na podstawie § 6 ust. 5 lub na podstawie § 6 ust. 6) - w wysokości 2% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

2) za każdy brak odbioru od Zamawiającego przesyłek w dniach, o których mowa w § 1 ust. 4 załącznika nr 

5 do umowy – „Zasady świadczenia usługi Poczta Firmowa”, Wykonawca zapłaci każdorazowo 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30,00 zł (słownie złotych: trzydzieści złotych), za każdy nie 

wykonany jednorazowy odbiór przesyłek, 

3) jeżeli Wykonawca w trakcie realizowania usługi „Poczta Firmowa” utraci wszystkie lub część odebranych 

przesyłek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości opłaty jak za nadanie każdej 

utraconej przesyłki, 

4) za każde naruszenie § 18 ust. 2 umowy w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

5) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których 

mowa w Umowie o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr … do umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdą 

ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację zapisów § 12 ust 1 pkt 1) -5) Istotnych dla stron 

postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: 

1) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (w szczególności na podstawie § 6 ust. 5 lub na podstawie § 6 ust. 6) - w wysokości 3% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

2) za każdy brak odbioru od Zamawiającego przesyłek w dniach, o których mowa w § 1 ust. 4 załącznika 

nr 5 do umowy – „Zasady świadczenia usługi Poczta Firmowa”, Wykonawca zapłaci każdorazowo 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych), za każdy nie 

wykonany jednorazowy odbiór przesyłek, 

3) jeżeli Wykonawca w trakcie realizowania usługi „Poczta Firmowa” utraci wszystkie lub część 

odebranych przesyłek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 zł za każdą 

utraconą przesyłkę, 

4) za każde naruszenie § 18 ust. 2 umowy w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

5) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o 

których mowa w Umowie o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr … do umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 

1 za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego. 

 

Pytanie 15. 

Wykonawca ze względu na brak załącznika nr 10 do umowy, wnioskuje o wykreślenie zapisu § 15 ust. 2 

Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrażą zgodę na wykreślenie zapisu § 15 ust. 2 Istotnych dla stron postanowień, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 

 

Pytanie 16. 

Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od podpisania Upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1  

do Umowy o zachowaniu poufności.  

W treści wspomnianego upoważnienia odwołanie jest do § 2 ust. 4 Umowy o zachowaniu poufności, natomiast 

§ 2 wspomnianej umowy nie zawiera ust. 4.  

 

 



Odpowiedź: 

Nastąpiła omyłka pisarska. Wskazany załącznik nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności otrzymuje 

brzmienie: 

Działając w imieniu Wykonawcy … (oznaczenie Wykonawcy), w wykonaniu postanowień Umowy o 

poufności upoważniam p. …. … (dane upoważnianej osoby) do udziału w realizacji przedmiotu umowy 

nr … (umowa podstawowa). 

 

Pytanie 17. 

W celu umożliwienia nadawania przesyłek w placówce zlokalizowanej w bliskiej odległości od Jednostki 

Zamawiającego w Nowym Targu, Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu pkt 5.1.3.3 Ogłoszenia oraz  

Proponujemy zapis: 

5.1.3.3 jedną placówką pocztową, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00 zlokalizowaną 

w odległości (mierzonej w linii prostej) nie większej niż 1 km od budynku Zamawiającego położonego w 

Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22 oraz jedną placówkę czynną w soboty w godzinach 10.00 – 14.00 

zlokalizowaną w odległości nie większej niż 3 km od budynku Zamawiającego położonego w Nowym Targu 

przy ul. Jana Kazimierza 22. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść 5.1.13.3 Ogłoszenia na następującą: 

5.1.3.3 jedną placówką pocztową, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00 

zlokalizowaną w odległości (mierzonej w linii prostej) nie większej niż 1 km od budynku Zamawiającego 

położonego w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22 oraz jedną placówkę czynną w soboty w 

godzinach 10.00 - 14.00 zlokalizowaną w odległości nie większej niż 3 km od budynku Zamawiającego 

położonego w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22 

 

 


