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OR.2710.28.2022   

      Lubsko, dnia  8 grudnia 2022 roku 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu 
Miejskiego w Lubsku na rok 2023" 

            Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) informujemy, że do 
Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

 
Pytanie nr 1 
Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy pkt 21: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadku niewywiązywania się 
przez wykonawcę ze złożonego zobowiązania do odbierania w dni robocze przesyłek z siedziby 
zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 200% 
opłaty za jeden odbiór (1/12 opłaty wyszczególnionej w Zestawieniu rodzajowym przesyłek w poz. 
Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego).” 

Wykonawca ponownie wskazuje, że wysokość kary określonej przez Zamawiającego jest 
niewspółmierna do przewinienia. Relacja wysokości kwoty, której zapłaty będzie mógł żądać 
Zamawiający, do rzeczywistej skali niewykonania usługi wskazuje, że kara umowna w 
przedmiotowym zamówieniu nie spełnia funkcji kompensacyjnej (jako że znacznie przewyższa 
wysokość ewentualnej szkody poniesionej z tego tytułu przez Zamawiającego), lecz stanowi 
przyczynek do wzbogacenia się Zamawiającego. 
W związku z powyższym, Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na poniższy: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w przypadku niewywiązywania się 
przez wykonawcę ze złożonego zobowiązania do odbierania w dni robocze przesyłek z siedziby 
zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 200% 
opłaty za jeden odbiór (1 / ilość dni roboczych w danym m-cu opłaty miesięcznej wyszczególnionej w 
Zestawieniu rodzajowym przesyłek w poz. Odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego).” 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

 
Z up. Burmistrza 

 (-) Iwona Poszwa 
   Sekretarz Gminy 

 Umieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
 Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja  Warunków 

Zamówienia w zakresie opisanym powyżej. 

 Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania 
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