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Wykonawcy 

 

 

 

WYJAŚNIENIE  

TREŚCI OGŁOSZENIA O  ZAMÓWIENIU 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych” 

 

 Uprzejmie informuję, że w dniu 16.06.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania  

Wykonawcy dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu w brzmieniu: 
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Odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Ad 1 

Zamawiający nie dokona modyfikacji Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie sugerowanym przez 

wykonawcę. 

 

Ad 2 

Zamawiający nie dokona wykreślenia pkt. 3 i 4 w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Ad 3 

Określenie terminu płatności na podstawie daty wystawienia dokumentu rodzi po stronie 

Zamawiającego ryzyko niedotrzymania terminu płatności z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, a wynikających ze zbyt późnego otrzymania faktury lub, w skrajnych przypadkach, 

z otrzymania faktury po terminie płatności. Wynikające z takich okoliczności konsekwencje 

finansowe oznaczałyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zamawiający jest zobligowany 

do określenia postanowień umownych w taki sposób, aby nie dopuścić do nieprawidłowego 

wydatkowania publicznych środków.  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie proponowanym 

przez wykonawcę. 

 

Ad 4 

Zgodnie z orzecznictwem, za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku wierzyciela 

w sytuacji, gdy umowa nie zawiera postanowień w tym względzie.  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie proponowanym 

przez wykonawcę. 

 

Ad 5 

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie istnieje równowaga stron 

postępowania. KIO stoi na stanowisku, iż w odniesieniu do zamówień publicznych zasada swobody 

umów i równości stron stosunku zobowiązaniowego (art. 3531 kc) podlega modyfikacji 

i specyficznemu ograniczeniu. Nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika 

wprost z przepisów Pzp, które zastrzegają określone uprawnienia dla zamawiającego (np. wyrok KIO 

283/14). 

Uzasadnieniem dla jednostronności postanowień umowy i przeniesienia ciężaru ryzyk na wykonawcę 

jest fakt, że zamawiający działa w interesie publicznym (zob. np. wyroki KIO: z 26 listopada 2009 r., 

KIO/UZP 1547/09, i z 7 czerwca 2013 r., KIO 1238/13) 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie proponowanym 

przez wykonawcę. 

 

Ad 6 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu.  

§ 1 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje 

brzmienie: 

„Przedmiotem umowy jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, 

w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych o masie do 2000g oraz 

zwrotu przesyłek niedoręczonych”. 

Zamawiający usuwa § 5 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

Ad 7 

Zamawiający nie może wyrazić zgody na dołączenie do umowy załączników, których treść nie jest 

znana Zamawiającemu.  
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Ad 8 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminów składania i 

otwarcia ofert.  

Termin składania ofert: 23 czerwca 2017 r. godzina 9:00, 

Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2017 r. godzina 9:15. 

 

 

 

(-) mgr Jarosław Lisewski 
              Kierownik Działu Zamówień 
          Publicznych 
 


