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Zamawiający - Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania 

dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytań wraz  

z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w Załączniku nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 11 oraz 12, Załączniku  

nr 1 do umowy punkt 11 określił, że nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia 

następować będzie w dniu ich dostarczenia do placówki nadawczej. Czy ze względu  

na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu w następującym brzmieniu: 

„nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich 

przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych 

przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia 

z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi  

w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"?  

Zapis taki chroni Zamawiającego w przypadku omyłkowego nadania np. przesyłki  

z niekompletnym adresem. W przypadku braku takiego zapisu, Wykonawca jest zobowiązany 

do przyjęcia przesyłki z niekompletnym adresem oraz jej natychmiastowego zwrotu z powodu 

braku możliwości doręczenia, a także obciążenia Zamawiającego kosztem nadania i zwrotu 

takiej przesyłki. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian w wyżej wymienionym zakresie. 

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w Załączniku nr 4 Wzór umowy §4 punkt 3, §5 punkt 1 zastrzega niezmienność 

cennika usług w czasie trwania umowy. Wykonawca jako operator wyznaczony zobowiązany 

do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które objęte są przedmiotem zamówienia  

(na co wskazuje sam Zamawiający w SIWZ) nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie 



tego typu usług. Art. 53 i nast. ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat 

za świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie 

wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania,  

w świetle postanowień zawartych we wzorze umowy, Wykonawca zmuszony będzie  

do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie 

tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan 

rzeczy byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu ustawowe obowiązki ciążące  

na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie 

Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć. 

Ponadto zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany. Zamawiający w SIWZ przewidział możliwość zmiany umowy  

we wskazanych przypadkach, jednakże nie opisał warunków (sposobu wprowadzenia) zmian  

– co w świetle przepisów, jak również aktualnego orzecznictwa jest niewystarczające  

dla dokonania zmiany umowy, która nie zostanie uznana za nieważną.  

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę postanowień poprzez dodanie postanowień  

o następującym brzmieniu: „Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a)  gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących usługi 

lub usług należących do przedmiotu umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany cen 

jednostkowych, odpowiednio, tej usługi lub usług, w zakresie odpowiadającym zmianie 

wysokości stawki podatku VAT. W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się  

do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej 

na dzień wystawienia faktury VAT, 

b)  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 tej usługi lub usług pod 

warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego, a w przypadkach gdy jest to wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia 

nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W powyższym 

przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi  

w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT”? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie przewidział zmiany umowy w Ogłoszeniu o zamówieniu. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że w § 4 ust. 4 wzoru umowy - stanowiącym załącznik nr 4  

do Ogłoszenia o zamówieniu wskazano: „ Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi 

zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia 

opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień 

wystawienia faktury VAT”. 



W związku z powyższym Zamawiający nie uwzględni propozycji zmian umowy 

proponowanych przez Wykonawcę w pytaniu nr 2. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie. 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Ogłoszenia o zamówieniu. 
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