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       Wykonawcy biorący udział 
                                           w postępowaniu   
       znak ZP.271.1.2017  

 

ZP.271.1.2017 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług 

pocztowych na rzecz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” prowadzonego 

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.). 

 

OGŁOSZENIE  O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 

Zamawiający Informuje, że dokonano następujących zmian w treści: 

 

1. Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy tj.:  

 

1) zmienia się treść § 3 ust. 6 i ust. 7 wzoru umowy, które otrzymują następujące 

brzmienie:  

 

„6. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów przesyłek zawarte                               

w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie tylko                             

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz w przypadku 

zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sposób dopuszczony przez 

obowiązujące przepisy Prawa Pocztowego. Zmiany, o których mowa powyżej, 

nie wymagają wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.  

7. Zmiany cen jednostkowych, o których mowa w ust. 6 pozostaną bez wpływu 

na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3.”, 

 

2) zmienia się treść § 4 ust. 3 wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„3. Należność z tytułu faktury VAT będzie regulowana przelewem na podany na 

fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni 

kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że jej 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od 



dnia jej wystawienia. W przeciwnym przypadku należność będzie regulowana                  

w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu faktury.  

Pozycje wyszczególnione na ww. fakturze muszą jednoznacznie identyfikować 

zrealizowane przez Wykonawcę usługi.”, 

 

3) zmienia się treść § 4 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. Termin zapłaty uważa się za zachowany w przypadku uznania w ostatnim 

dniu rachunku bankowego Wykonawcy.”, 

4) zmianie ulega treść § 5 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

„5. Zmiana danych, o których mowa w ust. 3 może być dokonana                                      

z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 24 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy.”, 

 

5) zmienia się treść § 6 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„§ 6(*) 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy lub rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania z przyczyn 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy lub rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania z przyczyn 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

3. Należności z tytułu kary umownej określonej w ust. 1 zostaną przez 

Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia.  

 



Jeżeli kwota naliczonej zgodnie z ust. 1 kary umownej nie pokryje w pełni 

szkody powstałej po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach, 

określonych w kodeksie cywilnym.  

 

4. W pozostałych przypadkach niewykonania umowy lub w przypadku 

nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

należne odszkodowanie i inne świadczenia określone przepisami ustawy z dnia 

23 listopada 2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.),              

z uwzględnieniem ust. 5. 

 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty świadczeń określonych w ust. 4  

w maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.).  

 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie 

nadania u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 roku – Prawo pocztowe, przesyłek wymagających takiego nadania,                        

w szczególności w przypadku ich utraty, ubytku lub uszkodzenia, Wykonawca  

będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowań 

odpowiadających świadczeniom przewidzianym przepisami ustawy z dnia 23 

listopada 2012 Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.),                     

z uwzględnieniem ust. 5. 

 

7. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę nadania u operatora 

wyznaczonego przesyłek, wymagających takiego nadania, w terminie 

późniejszym niż dzień ich odbioru od Zamawiającego, Wykonawca  będzie 

zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

dwukrotności wartości nadanych z opóźnieniem przesyłek, z uwzględnieniem 

ust. 3.  

 

(*) Uwaga: Zapisy ust. 6 i 7 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku Wykonawcy 

który nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

roku – Prawo pocztowe. W przeciwnym przypadku ustępy 6 i 7 nie zostaną 

zamieszczone w umowie.”,  

 

 



6) zmienia się treść § 9 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie 

przepisy aktów prawnych, o których mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, oraz przepisy innych 

aktów prawnych obejmujących swych zakresem regulację przedmiotu umowy, 

w tym przepisy wewnętrzne Wykonawcy, o ile nie są sprzeczne z niniejszą 

umową. Przepisy wewnętrzne Wykonawcy, w szczególności regulaminy, 

stanowią integralną część niniejszej umowy.”. 

 

2. Załącznika Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia tj.: 

 

1) zmienia się treść punktu 7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„7. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Wykonawcę usługi objętej 

przedmiotem Zamówienia płatne będzie z dołu w okresach miesięcznych na 

podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT, z zastrzeżeniem, że 

pozycje wyszczególnione na fakturze będą jednoznacznie identyfikować 

zrealizowane przez Wykonawcę usługi.”, 

 

2) zmienia się treść punktu 9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie:  

 

„9. Należność z tytułu faktury VAT będzie regulowana przelewem na podany na 

fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni 

kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że jej 

dostarczenie do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od 

dnia jej wystawienia. W przeciwnym przypadku należność będzie regulowana      

w terminie do 14 dni  kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu faktury.”, 

 

3) zmienia się treść punktu 16 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„16. Przesyłki będą nadawane przez Wykonawcę w dniu ich dostarczenia przez 

Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już 

odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, 



niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, 

brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je                                

z Zamawiającym.  

Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa powyżej lub ich 

usunięcia w dniu dostarczenia  przesyłek przez Zamawiającego powoduje, iż 

nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub ich 

całkowitym usunięciu przez Zamawiającego”, 

4) zmienia się treść punktu 21 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który 

otrzymuje następujące brzmienie:  

„21. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpłatnie standardowe druki 

potwierdzenia odbioru w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego, 

zgodnie z jego potrzebami. Potwierdzenia odbioru stosowane dla trybów 

specjalnych zgodnie z Ordynacją podatkową oraz KPA zapewnia 

Zamawiający”, 

5) wykreśla się punkt 22 natomiast punkty 23-31 uzyskują numerację odpowiednio 

punktów 22-30, 

 

6) zmienia się treść punktu 28 (przed dokonaną zmianą pkt 29), który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

 „28. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od dnia nadania 

przesyłki rejestrowanej, nie później niż w terminie 12 miesięcy od jej nadania                 

w przypadku przesyłek krajowych. Po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki 

rejestrowanej nie później niż do 6 miesięcy w przypadku reklamacji przesyłek 

zagranicznych zgodnie z międzynarodowymi przepisy łączącymi operatorów 

pocztowych należących do Światowego Związku Operatorów Pocztowych.”. 

 

3. Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór formularza ofertowego                             

tj. zmienia się treść punktu 5 wzoru formularza ofertowego, który otrzymuje 

następujące brzmienie:  

 

„5. Oświadczamy, że należność z tytułu faktury VAT będzie regulowana 

przelewem na podany na fakturze VAT rachunek bankowy, w terminie do 21 dni 

kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT, pod warunkiem, że jej 



dostarczenie do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od 

dnia jej wystawienia. W przeciwnym przypadku należność będzie regulowana               

w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu faktury.”. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe punkty ww. załączników do Ogłoszenia   
o zamówieniu pozostają bez zmian 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
 

1) aktualna treść Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy, 

2) aktualna treść Załącznika Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu – szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, 

3) aktualna treść Załącznika Nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu – wzór formularza 

ofertowego. 

 

 


