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Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pn.:  

„Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”, znak: 

AG.I.272.1.23.2020. 

 

Zamawiający, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie nr 1  

W Ogłoszeniu rozdział IV ust. 5 oraz w  Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 3 ust. 2 Zamawiający określa 

zastrzega możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

Określając uprawnienie w postaci możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia, Zamawiający nie przewidział konsekwencji wynikających z obowiązku zapewnienia przez 

Wykonawcę, będącego operatorem pocztowym (oraz jednocześnie operatorem wyznaczonym), 

warunków mających na celu ochronę tajemnicy pocztowej. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo 

pocztowe tajemnica pocztowa obejmuje nie tylko informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, 

czy informacje dotyczące realizacji przekazów pocztowych, ale również dane dotyczące podmiotów 

korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług 

pocztowych lub korzystania z tych usług. Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania usług pocztowych (czyli przedmiotu zamówienia) wiąże się z możliwością ujawnienia 

danych, których ochrona wynika z tajemnicy pocztowej. Dodatkowo ustawodawca nałożył na każdego 

operatora pocztowego obowiązek do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym 

względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych 

przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej (art. 41 

ust. 6 ustawy Prawo pocztowe. 

Wykonawca wnosi o usunięcie ppkt c) „ przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

świadczenia”,  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 2  

Ogłoszeniu rozdział IV ust. 6 oraz w  Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 3 ust. 3 Zamawiający wskazuje,  

co powinno zawierać  w treści oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.  

Wykonawca wnosi o modyfikację: „Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

procentowego udziału tych osób w stosunku do ogółu zatrudnionych, a także podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 3  

Zdonie z zapisami Ogłoszenia rozdział XIII ust. 4: „Dokument o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 Wykonawca 

składa po otwarciu ofert w terminie 3 dni od daty zamieszenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej: www.kielce.uw.gov.pl informacji, o 86 ust. 5 ustawy PZP.”  

Zapisy Rozdziału XIII ust. 3 pkt. 2 to: „Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert: 

a) zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych” 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych 

należy złożyć wraz z ofertą (zgodnie z zapisami Rozdziału XIII ust. 3 pkt. 2) czy po otwarciu ofert (zgodnie 

z zapisami rozdział XIII ust. 4) 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych musi zostać 

złożone wraz z ofertą zgodnie z zapisami Rozdz. XIII ust. 3 pkt 2., natomiast zapisy Rozdz. XIII ust. 4 

odnoszą się do oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia  

o zamówieniu. W Ogłoszeniu o zamówieniu w Rozdz. XIII ust. 4 Zamawiający błędnie odesłał Wykonawcę 

do ust. 3 pkt 2, zamiast do ust. 4 pkt 2 niniejszego rozdziału. 

 

Pytanie nr 4  

W Załączniku nr 3 do ogłoszenia w Tabeli 1 IV. 1 Zamawiający wskazuje do wyceny paczki zagraniczne. 

Wskazanie w formularzu cenowym dokąd będą adresowane paczki zagraniczne (np. kraj, strefa, 

kontynent) umożliwi Wykonawcy prawidłową wycenę usług. 

Opłaty za zwroty paczek zagranicznych wyliczane są na podstawie indywidualnej wyceny dokonanej 

przez organy celne państw adresatów, wobec czego niemożliwe jest określenie na etapie składania ofert, 

cen dotyczących zwrotów paczek zagranicznych. 

Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata paczki pocztowej zagranicznej  

i konieczności jej zwrotu do nadawcy oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Państw, z których 

przesyłka jest zwracana, Zamawiający dopuszcza wycenę usługi zwrotu paczki zagranicznej na etapie 

realizacji usługi zgodnie z art. 32 Ustawy Prawo pocztowe?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmiany w Załączniku nr 3 

do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularzu cenowym. 

Zamawiający wskazuje dokąd będą adresowane paczki - Strefa A Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją 

i Izraelem). 

 

Pytanie nr 5  

W Załączniku nr 3 do ogłoszenia w Tabeli 1 VI.1 oraz VI.2 Zamawiający wskazuje do wyceny przesyłki 

kurierskie. W pozycjach 4, 8 i 11określono wagę przesyłek  „pond 5 kg”.  

Przedstawiony w obecnej formie formularz cenowy, powoduje brak możliwości określenia 

poszczególnych rodzajów przesyłek, a takie działanie stanowi przejaw niegospodarności Zamawiającego, 

gdyż jest niezgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240), zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,  

z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod  



i środków służących osiągnięciu założonych celów. Waga przesyłki kurierskiej jest kluczową zmienną 

wpływającą na kalkulację kosztów a tym samym na wycenę usługi. Zamawiający określając przedział 

wagowy  przesyłki w przypadku usług kurierskich „ponad 5 kg” zmusza Wykonawcę do podania ceny 

jednostkowej dla najwyższego przedziału wagowego.  

Wykonawca wnosi o podanie górnej granicy wagowej przesyłek, alternatywnie o modyfikację formularza 

zgodnie z poniższym:  

 

VI.1 Przesyłki krajowe 

1 

krajowe 

do 0,5 kg    

2 powyżej 0,5 do 1 kg    

3 powyżej 1 kg do 5 kg    

4 powyżej 5 kg do 10 kg    

5 powyżej 10 kg do 20 kg    

6 powyżej 20 kg do 30 kg    

7 powyżej 30 kg do 50 kg    

 

oraz analogiczne wskazanie przedziałów wagowych dla przesyłek zagranicznych, z zastrzeżeniem,  

iż maksymalna masa przesyłek kurierskich w obrocie zagranicznym wynosi 20 kg. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmiany w Załączniku nr 3 

do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularzu cenowym. 

 

Pytanie nr 6  

W Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia nie ma możliwości wycenić 

wszystkich usług, które Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

przewiduje nadanie paczek pocztowych krajowych oraz przekazów pocztowych. 

Czy w związku z możliwością odmowy przyjęcia przez adresata paczki pocztowej krajowej lub przekazu 

pocztowego i konieczności zwrotu do nadawcy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie formularza 

cenowego o pozycje dotyczące kosztu zwrotów wszystkich przedziałów wagowych paczek pocztowych 

krajowych oraz przekazów pocztowych?  

Alternatywnie Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 5 ust. 1:  

„W przypadku przesyłek i usług nieujętych w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do 

ogłoszenia, podstawą do rozliczeń będzie aktualny na dzień nadania cennik Wykonawcy” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmiany w Załączniku nr 3 

do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularzu cenowym. 

 

Pytanie nr 7  

W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 5 ust. 7 Zamawiający określa „Wynagrodzenie należne Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 21 dni 

od daty prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w 

Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, NIP: 657-02-43-056, na wskazane w niej konto Wykonawcy. Datą zapłaty 

jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”  

 



Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy 

swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej 

sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz 

naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 

Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia 

świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego.  

W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą 

uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania 

stron.  

Ponadto przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od 

towarów i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku 

błędów lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą 

bądź notę korygującą – zgodnie z art. 106k. Faktura korygująca/nota księgowa nie dokumentuje 

odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego  

w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej/noty księgowej jest zatem faktura pierwotna. 

Faktura korygująca/nota księgowa powinna bowiem oprócz elementów korygowanych odzwierciedlać 

stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. Powyższe potwierdza stanowisko Dyrektora Izby 

Skarbowej w Katowicach w interpretacji. W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że brak jest 

podstaw do wprowadzenia pojęcia prawidłowości faktury, a ewentualny błąd bądź brak w jej treści nie 

może mieć wpływu na umowny termin płatności. 

Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów  

W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 5 ust. 7 Zamawiający określa „Wynagrodzenie należne Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14  

dni od daty wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

al. IX Wieków Kielc 3, NIP: 657-02-43-056, na wskazane w niej konto Wykonawcy. Datą zapłaty jest dzień 

uznania rachunku bankowego Wykonawcy”  

  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 8  

W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 1 Zamawiający wskazuje wysokość kar umownych. Zamawiający 

w ppkt. a) wzoru umowy określił odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania usług będących przedmiotem zamówienia, przewidując także nieuzasadnioną dla Wykonawcy 

karę umowną. 

Zgodnie z zapisami ogłoszenia, usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą wobec 

przesyłek, których realizacja oparta jest m.in. na zasadach określonych w ustawie Prawo pocztowe, tym 

samym Wykonawca jako operator wyznaczony jest zobowiązany do stosowania w zakresie niewykonania 

lub nienależytego wykonania usług pocztowych przepisów Rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe. Zgodnie 

z art. 87 w/w ustawy do odpowiedzialności operatorów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 

pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.  

Zatem w przypadku wykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej w pierwszej kolejności 

znajdą zastosowanie przepisy ustawy Prawo pocztowe i dopiero w przypadku przeprowadzenia trybu 

reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) nadawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń 

przewidzianych ustawą na drodze sądowej. W art. 88-90 ustawodawca przewidział ścisły katalog 

wysokości odszkodowań oraz przypadków, kiedy operator pocztowy zobligowany jest do jego wypłaty. 

Rozszerzenie odpowiedzialności operatora pocztowego zostało przewidziane jedynie w art. 87 ust. 5, 

zgodnie z którym operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi 

pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie: 



1) jest następstwem czynu niedozwolonego; 

2) nastąpiło z winy umyślnej operatora; 

3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora. 

Zatem jedynie w w/w przypadkach operator pocztowy może podlegać odpowiedzialności szerszej aniżeli 

wynikająca z przepisów prawa pocztowego. 

Podkreślenia wymaga, że w Kodeksie cywilnym w art. 471 występuje pojęcie "niewykonanie 

zobowiązania", co odnosi się dokładnie do pojęcia "niewykonanie zamówienia" w ustawie  

o zamówieniach publicznych. Zdarzenie to występuje tylko wtedy, gdy świadczenie określone w umowie 

nie zostało w ogóle wykonane. 

W tym samym artykule Kodeksu cywilnego mamy pojęcie "nienależytego wykonania zobowiązania",  

a w art. 472 pojęcie "niezachowanie należytej staranności". Oba te określenia należy przypisać pojęciu 

użytemu w ustawie, a mianowicie "wykonanie zamówienia z nienależytą starannością". Określenie to jest 

tak pojemne, że niemożliwe jest określenie wszystkich sytuacji, w których ono występuje. Dokonując 

jednak dla jasności uogólnienia, można stwierdzić, że o nienależytym spełnieniu świadczenia możemy 

mówić w aspekcie niezachowania terminu spełnienia świadczenia, czy też wadliwości świadczenia. 

Należy do naszego uogólnienia dodać jeszcze, że w Kodeksie cywilnym pojęcie "niezachowanie należytej 

staranności" rozumiane jest jako synonim winy w postaci niedbalstwa. Skoro tak, to zakres 

odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedzialności 

dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 kodeksu cywilnego). 

Czy zatem z uwagi na niezgodność postanowień Projektu umowy z przepisami bezwzględnie 

obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, Zamawiający dopuszcza wykreślenie lub chociażby 

złagodzenie wygórowanej w ocenie Wykonawcy postanowień zawartych w Załączniku nr 7 do ogłoszenia 

§ 9 ust. 1 będącym projektem umowy i oparcie odpowiedzialności Wykonawcy głównie na zasadach 

określonych w ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku? 

Alternatywnie Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów:  

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w szczególności w przypadku: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości określonej w regulaminie 

usług Wykonawcy 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, 

c) niewykonania lub nienależytego wykonanie obowiązków ochrony informacji, o której mowa w § 14  

w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Pytanie nr 9  

W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 2 Zamawiający określa „Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie kar umownych  może nastąpić   

w stosunku do niewymagalnych wierzytelności przysługujących Wykonawcy.” 

Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez 

Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także 

uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo  

i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego 

wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być 

uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 

kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 



W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie, 

czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów Umowy poprzez  modyfikację zapisu  

i dodanie do treści Załącznik nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 2: „Zapłata kar umownych nastąpi po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zasadność wypłatę kar umownych”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Ogłoszeniu i zamówieniu. 

Pod pojęciem „kary nie wymagalne” należy rozumieć świadczenie, które może podlegać prawu potrącenia 

bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, a zatem bez postawienia kar umownych w stan 

wymagalności. 

 

Pytanie nr 10  

W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 7 Zamawiający określa „Wykonawca zapłaci kary umowne w 

wysokości 100 złotych za każdy dzień pracy osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, o której 

mowa w § 3 ust. 1 umowy” 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów  

W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 9 ust. 5 „Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 50 złotych za 

każdy dzień nie spełnienia warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 11  

W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 13 Zamawiający określa „Zamawiający zastrzega sobie gwarancję 

ceny na usługi pocztowe przez cały czas trwania niniejszej umowy” 

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów  

W Załączniku nr 7 do ogłoszenia § 13 Zamawiający określa „Zamawiający zastrzega sobie gwarancję 

ceny na usługi pocztowe przez cały czas trwania niniejszej umowy z wyłączeniem sytuacji opisanych  

w § 5 ust. 2.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 12  

Czy Zamawiający dopuszcza po wyborze oferty możliwość dodania do umowy załącznika zawierającego 

szczegółowe dane dot. umowy, takie jak. np. adresy maliowe użytkowników, loginy użytkowników, 

numery rachunku itp. Załącznik jest niezbędny do prawidłowej rejestracji klienta w systemie oraz obsługi 

umowy. 

 

Wykonawca przedstawia wzór załącznika: 
 



 

Załącznik nr …... do Umowy nr…….. z dnia……….  roku 

 

I. Parametry umowy: 

 

1. Dane ogólne Nadawcy: 

1.1. Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Siedziba ………………………………………………………………………………………………………… 

1.3. Działalność gospodarcza               TAK  NIE 

2. Dane pozostałe Nadawcy: 

2.1. Telefon …………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Fax…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. Osoba kontaktowa ………………………………………………………………………………………………… 

2.4. E mail użytkownika głównego …………………………………………………………………………………… 

2.5. Login użytkownika głównego: …………………………………………………………………………………… 

2.6. Zakładanie kont przez użytkownika głównego na serwisie WWW.       TAK  NIE 

2.7. IP komputera/zakres IP komputerów z których nastąpi nadawanie przekazów i EP (dane 
niewymagalne)…………..……………………………………………………………………………………… 

3. Dane do fakturowania 

3.1. Pełna nazwa Nadawcy ……………………………………………………………………………………… 

3.2. NIP …………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3. REGON…………………...…...…………………………………………………………………………………… 

3.4. PESEL……………………………………………………………………………………………………………… 

3.5. Ulica …………………………………………………………………………………………………………………  

3.6. Nr domu/lokalu………………………………………………………………………………. ………………… 

3.7. Miejscowość………………………………………………………………………………………………………… 

3.8. Kod pocztowy ……………………………………………………………………………………………………… 

3.9. Poczta …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dane korespondencyjne do wysłania faktur (dane do wypełnienia, jeżeli faktury mają być wysyłane na adres inny 
niż adres nadawcy, podany w pk-cie 3)  

4.1. Pełna nazwa odbiorcy 
faktur………..………….…………………………………………………………………………………... 

4.2. Ulica…………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

4.3. Nr domu/lokalu…………………….…..…………………………………………………………………………………………….. 

4.4. Miejscowość…………………..….………………………………………………………………………………………………….. 

4.5. Kod pocztowy………………..….…………………………………………………………………………………………………… 

4.6. Poczta…………………….…….…………………………………………………………………………………………………….. 

5.  Rachunki inne 

5.1. Przekaz pocztowy  

5.1.1. Numer rachunku Nadawcy, z którego wpływają środki 
…………………………………………………………………... 

5.1.2. Numer rachunku Nadawcy do zwrotów środków …………………………………………………………………………. 

5.1.3. Numer rachunku Nadawcy do zwrotów opłat …………………………………………………………………………… 

 

 

 



5.1.4. Spersonalizowany numer rachunku bankowego …………………… dla przekazów 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Opłaty za nadanie przekazów pocztowych i usługi dodatkowe: 

 

Świadczenie:: Opłata 

Przekaz pocztowy w obrocie krajowym nadany za 

pośrednictwem Internetu 
 

Potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego  

Opłata za zwrot przelewem bakowym  

 

7. Dane umowy 

7.1. Usługi realizowane w ramach umowy:       Przekaz pocztowy 

7.2. Umowa z dnia …………………………. 

7.3. Okres obowiązywania umowy:   

czas określony 

 

czas nieokreślony od ……………. 

7.4. Nr umowy…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.5. Opis…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.6. Okres oczekiwania na wpływ środków :…………………………………………………………………………………………... 

7.7.  Raport stanu realizacji Przekazu pocztowego  TAK  (po) ………. (max 23 dni )      NIE 

       7. 8.   Potrącenie należności za zwrot  

  TAK 

NIE, Przy wyborze opcji termin płatności faktury za zwrot przekazów wynosi 14 dni kalendarzowych od daty 

wystawienia  

       7.9   Opłata za nadanie przekazu pocztowego i usługi dodatkowe uiszczana  

                            z góry 

z dołu, przy wyborze opcji termin płatności faktury za nadanie przekazów i usługi dodatkowe wynosi 14 dni 

kalendarzowych od daty wystawienia  

       7.10  Fakturowanie na podstawie danych  

            poszczególnych kontrahentów  

 

grupy kontrahentów  

        7.11  Jednostka prowadząca umowę ………………….. ………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodawanie nowego załącznika do umowy. Zamawiający informuje, że 

treść przedstawionego załącznika odnosi się do etapu realizacji umowy, a zatem Zamawiający treść 

informacji przekazanych Wykonawcy będzie ustalona między Zamawiającym a Wykonawcą, z którym 

zostanie zawarta umowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że: 

 

1. W rozdziale XVII ust. 1-3 Ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej przy wejściu głównym do siedziby 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w budynku A,  

w terminie do 1grudnia 2020 roku, do godziny 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana:  
„Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” 

Nie otwierać przed dniem 1 grudnia 2020 roku, godz. 12.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego w Kielcach  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej przy wejściu głównym do siedziby 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w budynku A,  

w terminie do 3 grudnia 2020 roku, do godziny 11.30.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Budynek A, pokój 332  

oraz opisana:  

„Świadczenie usług pocztowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” 

Nie otwierać przed dniem 3 grudnia 2020 roku, godz. 12.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego w Kielcach  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332. 

 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego aktualnie obowiązujący Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówienia – Formularz cenowy. 

 

Powyższa zmiana treści załączników do Ogłoszenia o zamówieniu stanowi ich integralną część. 

 

 

z up. Dyrektora Generalnego 

Marek Lisowski 

Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego 
 

 


