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WYJAŚNIENIA NR 1
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:
Pytanie dotyczące treści umowy:
w zapisie umowy został umieszczony zapis dotyczący kary, paragraf 8 punkt 1 podpunkt 5 mówiący o zapłacie kary przez Wykonawcę w przypadku nie terminowego doręczenia
zwrotnego potwierdzenia odbioru do siedziby Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny
z ustawą Prawo Pocztowe z art 88 gdzie mowa jest o odpowiedzialności operatora pocztowego
dotyczącego usług powszechnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
powszechnej przysługuje odszkodowanie. Również art 89 mówiący o odszkodowaniu w
zakresie nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek pocztowych doręczanych w
trybach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.6) ), ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.7) ) oraz w trybie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935). W obu
tych przypadkach Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji zgodnie z art 92
(Prawo Pocztowe).
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie § 8 pkt 1 ppkt 5:
5) niedotrzymania terminów doręczeń potwierdzenia odbioru przesyłki, o których mowa w § 3
ust. 14, w wysokości:
- jednokrotnej opłaty za przesyłkę, określoną w formularzu cenowym oferty, w przypadku
doręczenia potwierdzenia odbioru w terminie pomiędzy 8 a 15 dni, za każdy przypadek
niedotrzymania powyższego terminu
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- dwukrotnej opłaty za przesyłkę, określoną w formularzu cenowym oferty, w przypadku
doręczenia potwierdzenia odbioru w terminie powyżej 15 dni, za każdy przypadek
niedotrzymania powyższego terminu
jeżeli niedotrzymanie terminów doręczenia jest następstwem czynu niedozwolonego, lub
nastąpiło z winy umyślnej Wykonawcy lub jest wynikiem rażącego niedbalstwa
Wykonawcy.
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