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Przemyśl, 03.12.2020 

ZP.271.11.2020 

 

 

 

 

Wykonawcy 

zainteresowani postępowaniem 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – działając na podstawie pkt III.3 ogłoszenia o zamówienia oraz 

art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 

r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące 

postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp, pn.: Świadczenie usług pocztowych 

w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl. 

 

Poniżej zamawiający przedstawia treść pytań oraz odpowiedzi. 

 

 

Pytania do postępowania ZP.271.11.2020 „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym 

i zagranicznym na potrzeby gminy miejskiej przemyśl” 

 

 

Wykonawca jako podmiot ubiegający się o udzielenie Zamówienia zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem 

o wyjaśnienie treści zapisów zapytania. 

 

Pytanie 1 

Zamawiający w (§  9 pkt.1 ppkt 2) zawarł zapis:  „ w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie 

obowiązujących w jego działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu Umowy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych , odpowiednio do tej usługi lub usług, a w przypadkach , gdy jest 

to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi 

lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz ich zaakceptowania przez Zamawiającego” 

Wykonawca zwraca uwagę, że żaden przepis umowy czy reszty dokumentacji przetargowej nie przewiduje, co 

w sytuacji braku wyrażenia zgody przez Zamawiającego przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

Wykonawca proponuje zmianę zapisu na: 

W przypadku zmiany „cen jednostkowych brutto” w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę 

w Formularzu cenowym w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo 

pocztowe. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie cen jednostkowych poszczególnych 

usług, Zamawiający, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, 

zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury VAT.” 

Lub rozszerzenia przypadków, w których umowa będzie mogła zostać rozwiązana o zapis: 

W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego nowego cennika Wykonawcy, Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo do rozwiązania Umowy z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, bez konieczności zapłaty kary 

wynikającej z §7 ust 1 pkt 7 projektu Umowy? 
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Pozostawienie zapisu w formie obecnej mogłoby narazić Wykonawcę na naliczenie kary wynikającej z §7 ust 1 pkt 

7, w związku z koniecznością zastosowania stawek wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Ewentualnie Wykonawca proponuje dodać w §8 ust 5 o brzmieniu: 

„Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, nie może powodować naliczenia 

kar przez którąkolwiek ze stron umowy.” 

Ad 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 2 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 30 listopada 2020r. w sytuacji gdy potrzeba wyjaśnienia 

ewentualnych uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek (np. brak pełnego adresu, 

nieprawidłowe opakowanie, brak znaków opłaty), nastąpi w chwili kiedy to już Zamawiający będzie po godzinach 

pracy i nie będzie można usunąć nieprawidłowości w ten sam dzień, to czy Zamawiający zdaje sobie sprawę 

i akceptuje, że poniesie wtedy koszty zarówno nadania i zwrotu tych przesyłek?  

W związku z powyższym czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. Jeśli nie Wykonawca wnosi 

o modyfikacje zapisu Załącznika nr 1 do Ogłoszenia (pkt. 19) w brzmieniu:  

„Nadawanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny lub na 

pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy, w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących odebranych 

przesyłek (np. brak pełnego adresu, nieprawidłowe opakowanie, brak znaków opłaty) i braku możliwości ich 

wyjaśnienia z przedstawicielem Zamawiającego”.? 

Ad 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów i akceptuje ewentualne poniesienie kosztów. 

Wniosek: 

W związku z potrzebą wyjaśnienia zagadnień wynikających z treści kierowanych zapytań, wnioskujemy 

o wydłużenie terminu składania ofert. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wydłuży termin składania ofert. 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi stają się integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówieniu 

i będą obowiązywały przy składaniu ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa www.przemysl.pl 

2. a/a 

http://www.przemysl.pl/
uzytkownik
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA
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