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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY,  
MODYFIKACJA SIWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 
 
 Działając w imieniu Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w 
Pniewach, w odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu o świadczenie usług 
pocztowych o numerze 1/AZ/2017 r., na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu udzielania 
zamówień dnia 02 października 2017 r., obowiązującego w Pniewskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym wyjaśniam co następuje: 
 
Odpowiedź pytanie 1: 
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany zapisu z działu III Opis przedmiotu zamówienia 
pkt.11 
 
Odpowiedź pytanie 2: 
Zamawiający potwierdza, że terminami obowiązującymi dla doręczeń są terminy wskazane w 
dziale III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 9 SIWZ. 
 
Zamawiający modyfikuje zapis umowy § 6 ust. 7 stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ w ten 
sposób, że zapis ten przyjmuje następującą treść: 
 
Nadawca jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie 
umożliwiającym Operatorowi doręczenia ich bez ubytku i uszkodzenia do miejsc 
zgodnie z adresem przeznaczenia. 
 
Odpowiedź pytanie 3: 
Zamawiający modyfikuje zapis w ten sposób, że zapis działu III Opis przedmiotu zamówienia 
pkt. 25 SIWZ przyjmuje następującą treść: 
 
Wykonane przez Wykonawcę usługi będą rozliczane na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 
 
Odpowiedź pytanie 4: 
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany cen zawartych w formularzu cenowym stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do SIWZ w okresie obowiązywania umowy. 
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W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usług nie ujętych w formularzu cenowym 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, podstawą rozliczeń będą ceny z aktualnych cenników 
obowiązujących u Wykonawcy w dacie wykonywania usługi. 
 
Odpowiedź pytanie 5: 
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany zapisu Załącznika Nr 1 formularza ofertowego w 
zakresie płatności w terminie 14 dni liczonego od dnia doręczenia Zamawiającemu faktur VAT. 
 
Odpowiedź pytanie 6: 
Zamawiający modyfikuje omyłkę pisarską w Załączniku Nr 4 do SIWZ dotyczącym kryterium 
wyboru ofert w ten sposób, że Zamawiający uzna za punkt odbioru miejsce wskazane przez 
Wykonawcę, potwierdzone stosowną umową lub innym dokumentem, potwierdzającym 
możliwość dysponowania lokalem w celu odbioru przesyłek, czynnym w dni robocze co 
najmniej w godzinach 9:00 do 18:00. Załączony dokument winien obowiązywać na cały 
okres obowiązywania umowy tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  
 
W/w oświadczenie będzie wystarczające i akceptowane przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź pytanie 7:  
Wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wynosi: 3% wartości zamówienia. 
 
Odpowiedź pytanie 8: 
Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika Nr 5 do SIWZ § 6 ust. 11 w ten sposób, że zapis 
ten otrzymuje następującą treść: 
 
Nadawca będzie oznaczał nadawane przesyłki z wyłączeniem przesyłek kurierskich 
poprzez umieszczenie na opakowaniu przesyłki oznaczenia stosowanego przez 
Wykonawcę. 
 
Odpowiedź pytanie 9:  
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany zapisu Załącznika Nr 5 do SIWZ § 7 ust. 3. 
 
Odpowiedź pytanie 10: 
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany zapisu Załącznika Nr 5 do SIWZ w § 7 ust. 4. 
 
Odpowiedź pytanie 11: 
Zamawiający dodaje do zapisu Załącznika Nr 5 do SIWZ w § 7 ust. 5, zdanie 2 w ten sposób, 

że zapis ten przyjmuje następującą treść: 

 

Podstawą rozliczeń są dane ilościowe i wartościowe za nadane przesyłki oraz zwrócone 
przesyłki polecone i paczki, zawarte w zweryfikowanych i uznanych przez Operatora i 
Nadawcę dokumentach nadawczych i oddawczych sporządzonych za okres 
rozliczeniowy. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 
 
Zamawiający nie widzi możliwości zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ w § 7 ust.10. 
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Odpowiedź pytanie 12: 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, do 
odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 
pocztowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny kara umowna jest sankcją 
pieniężną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego. 
Zamawiający ma zatem prawo ustalić w umowie taką sankcję za niewykonanie lub nienależyte  
wykonanie postanowień umownych. W ramach swobody umów strony dowolnie mogą 
oznaczyć podstawę, od której naliczana będzie wysokość kary umownej. Zamawiający 
zaprzecza argumentacji wskazanej w pytaniu 12 Wykonawcy i podaje, że wartość 
przewidzianych umową kar umownych wynika z regulacji dotyczących wartości odszkodowań 
zawartych w ustawie Prawo pocztowe. 
 
Zamawiający uchyla zapis § 8 ust. 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ. 
 
Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust 5 Załącznika Nr 5 do SIWZ w ten sposób, że zapis ten 
przyjmuje treść: 
 
Nadawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 
 
 
Odpowiedź pytanie13: 
Zamawiający nie widzi podstaw usunięcia zapisów § 8 ust. 4 i 6 Załącznika Nr 5 do SIWZ. 
 
Odpowiedź pytanie 14: 
Zamawiający nie widzi podstaw usunięcia zapisów § 9 ust. 5 Załącznika Nr 5 do SIWZ. 
 
Odpowiedź pytanie 15: 
Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 4 Załącznika Nr 5 do SIWZ w ten sposób, że zapis ten 
przyjmuje następującą treść: 
 
Przesyłki listowe rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów w formie 
książki nadawczej (według wzoru stosowanego przez Operatora). W przypadku 
przesyłek, które nie są rejestrowane – ilość i waga przyjętych lub zwróconych przesyłek, 
stwierdzona będzie na podstawie zestawienia nadanych lub zwróconych przesyłek, 
sporządzonego przez Nadawcę i potwierdzona przez placówkę Operatora 
 
W związku z powyższym Załącznik Nr 3 do Umowy zostaje usunięty z załączników.  
 
Odpowiedź pytanie 16: 
Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika Nr 5 do SIWZ w § 8 ust. 1a w ten sposób, że 
przyjmuje on treść: 
 
Za utratę przesyłki poleconej - w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak 
niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora.  
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