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WYJAŚNIENIA NR 3
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Puławach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców w postępowaniu na
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu
Pryszczycy PIWet-PIB z siedzibą w Zduńskiej Woli w okresie 12 miesięcy”.
Poniżej przedstawiamy treść zapytań wraz z odpowiedziami:
W nawiązaniu do zamówienia ogłoszonego przez Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PIWet - PIB w Puławach oraz jego
Oddziału w Zduńskiej Woli, Wykonawca ponownie zwraca się do Zamawiającego o
rozpatrzenie odstąpienia od kar umownych o których mowa w Załączniku nr 8 do SIWZ
umowa § 8 ust. 1 pkt 4), 5) i wykreślenie tych punktów z projektu umowy.
Wykonawca informuje, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe ( Dz.U. 2017
poz.1481) art 88 przysługuje Zamawiającemu prawo wniesienia reklamacji.
Zamawiający sam w § 3 umowy zapisał, że usługi będące przedmiotem umowy będą
wykonywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi w
dniu wykonywania przedmiotu umowy tj : ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe
( Dz.U. 2017 poz.1481).
Odpowiedz: Zamawiający odmawia wykreślenia z projektu umowy § 8 ust. 1 pkt 4), 5).
Kary umowne zostały wprowadzone do umowy na podstawie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
2017 poz. 459), który zgodnie z ustawą Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481) ma
zastosowanie do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usługi pocztowej, jeżeli przepisy ustawy – Prawo pocztowe (Dz.U.
2017 poz. 1481) nie stanowią inaczej.
Zdaniem Zamawiającego fakt, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy przysługuje reklamacja (przewidziana w art. 92 Prawo pocztowe a
nie w art. 88) nie ma zastosowania w tej sprawie.
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INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Nowy termin składania ofert – do dnia 22.11.2017r., do godz. 11:00.
Nowy termin otwarcia ofert – do dnia 22.11.2017r., godz. 11:30.
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