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Dyrektor Generalny 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
 

Warszawa, 22 lipca 2021 r. 

BBA-2.262.17.2021 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania  

i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym 

 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Przedmiotowe wnioski 

wpłynął po terminie wskazanym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

Zamawiający zdecydował o udzieleniu wyjaśnień. 

Wniosek nr 1 

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 10 wskazał, iż modyfikuje w § 5 ust. 2 

Projektowanych postanowień umowy poprzez jego usunięcie, natomiast Wykonawca 

wnioskował o modyfikację § 7 ust. 3. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy zaistniała omyłka 

pisarska oraz ponownie wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 Projektowanych postanowień 

umowy w poniższy sposób: Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia 

wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że podtrzymuje odpowiedź  

z dnia 20 lipca 2021 r. tj. modyfikuje § 5 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy poprzez 

jego usunięcie. Natomiast § 7 ust. 3 pozostaje niezmieniony - Wypłata wynagrodzenia 

nastąpi w terminie do 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura wpłynęła  

do Zamawiającego na nie mniej niż 14 dni przed upływem tego terminu. W przypadku 

wpływu faktury po tym terminie płatność ulega automatycznemu wydłużeniu o ilość dni 

równym ilości dni opóźnienia wpływu faktury do Zamawiającego.  

 

Wniosek nr 2 

Wykonawca zaznacza, iż zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy, 

w przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przysługuje Zamawiającemu odszkodowanie zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe. W związku z powyższym Wykonawca 

zwraca się z ponowną prośbą o wykreślenie zapisu § 8 ust. 7 na poczet zapisu, o którym 



 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa 

 

 
tel. +48 22 55 60 129 < faks +48 22 827 08 43  
 bksio@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl 2 

 

mowa w § 8 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy. Jednocześnie prosimy  

o doprecyzowanie z jaką częstotliwością oraz jakie sytuacje mogą skutkować zastosowaniem 

zapisów, o których mowa § 8 ust. 7. 

 

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że modyfikuje § 8 ust. 7 

Projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie brzmienia: „7. W przypadku 

trzykrotnego nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.” 

  

Powyższe postanowienie jest zgodne z Kodeksem cywilnym, który tak samo używa zwrotów 

o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, które zostają sprecyzowane w trakcie 

zastosowania przepisu, stosownie do konkretnych okoliczności.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. 

 

1. Pkt 9.4. w części I SWZ otrzymuje brzmienie:  

„9.4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 

adresem platformazakupowa.pl/pn/uokik - w myśl ustawy Pzp na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 27 lipca 2021 r. do godziny 

11:00.” 

2. Pkt 9.10. w części I SWZ otrzymuje brzmienie:  

„9.10. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

tj. 27 lipca 2021 r. g. 11.15.” 

 

3. Pkt 11.1. w części I SWZ otrzymuje brzmienie:  

„11.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25 sierpnia 2021 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

 

  

Anna Pawłowska 
Dyrektor 

Biura Budżetu i Administracji 
/podpisano elektronicznie/ 

 
 

 
 


