
 

 

 

 

 

        Poznań, 27 listopada 2015r.  

Znak: WARP -44/Z/2015 

        Wykonawcy w postępowaniu 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz   

Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z możliwością 

składania ofert częściowych. 

 

W związku z otrzymaniem pytań do treści zapytania ofertowego WARP-44/Z/2015 na 
świadczenie usług pocztowych i kurierskich w imieniu Zamawiającego przekazuję  
poniższe wyjaśnienia: 

 
 

Pytanie 1 

Treść zapytania ust. IX (Płatności) oraz Załącznik nr 2 (umowa) &2 ust. 6 i Załącznik 

nr 2a (umowa) &2 ust. 7 – termin płatności faktury. 

Mając na uwadze fakt, że wynagrodzenie wykonawcy będzie płacone przez Zamawiającego w 

formie opłaty „z dołu” i okres kredytowania dla przesyłek nadanych w pierwszym dniu okresu 

rozliczeniowego będzie wynosił ponad 50 dni, czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów 

umów na: „Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy prowadzony przez ……………….. nr ……………….. w terminie do 14 dni 

licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż pozostaje przy zapisach w treści zapytania ust. IX (Płatności) 

oraz Załącznik nr 2 (umowa) &2 ust. 6 i Załącznik nr 2a (umowa) &2 ust. 7 - 

„Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy prowadzony przez ……………….. nr ……………….. w terminie do 21 

dni licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury”. 

 

Pytanie 2 

Załącznik nr 2 (umowa) &3 ust. 6 i Załącznik nr 2a (umowa) &3 ust. 3 – 

odszkodowanie. 



 

 

 

 

 

Zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej 

określają przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 

2012 roku,  poz. 1529) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 

listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013r.  poz. 1468). Zdaniem 

wykonawcy przytoczone akty prawne w sposób wyczerpujący określają odpowiedzialność 

operatorów pocztowych. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie 

zapisów mówiących o dodatkowym odszkodowaniu lub ich zmianę na: „Zamawiający może 

dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych  kar 

umownych, z wyłączeniem utraconych korzyści”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż pozostaje przy zapisach w Załączniku nr 2 (umowa) &3 ust. 6 

i Załącznik nr 2a (umowa) &3 ust. 3: „Zamawiający może dochodzić na zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych  kar umownych”. 

 

Pytanie 3 

Załącznik nr 2 (umowa) &4 ust. 1 lit. a) i Załącznik nr 2a (umowa) &4 ust. 1 lit. a) – 

prawo odstąpienia od umowy. 

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis, w części dotyczącej upadłości, jest niezgodny z 

art. 83 Prawa upadłościowego i naprawczego, wg którego postanowienia umowy, które 

zastrzegają rozwiązanie umowy od ogłoszenia upadłości są ex lege nieważne. Czy Zamawiający 

akceptuje zmianę tego zapisu jako niezgodnego z prawem? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 (umowa) &4 ust. 1 lit. a) i Załącznik nr 

2a (umowa) &4 ust. 1 lit. a): który otrzymuje nowe brzmienie „Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:  

a) likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pytanie 4 

Załącznik nr 3a (formularz cenowy) – przesyłki do 1 kg, a opakowanie. 

Wykonawca prosi o informację Zamawiającego, czy na potrzeby kalkulacji cenowej może 

przyjąć, iż przesyłki kurierskie o wadze do 1 kg będą nadawane w opakowaniach firmowych 

Wykonawcy, które to Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu nieodpłatnie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przesyłki kurierskie o wadze do 1 kg będą nadawane w 

opakowaniach firmowych Zamawiającego. 

 


