
Znak: AG.I.272.1.23.2020                                                                         Kielce, dn. 1 grudnia 2020 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 4 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 dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w ten sposób, że: 

 

1. W ust. 21 Opisu przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu  

po zdaniu trzecim dodaje się zdanie czwarte i otrzymuje on brzmienie: 

 

Było: 

Łączną należność za wykonane w okresie obrachunkowym usługi stanowić będzie suma opłat                    

za faktyczną ilość przesyłek nadanych oraz zwróconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia - 

ustalona i obliczona w oparciu o dokumenty nadawcze. Podstawą do wystawienia faktury VAT  

za przyjęte przesyłki pocztowe będzie miesięczne zestawienie, określające ilość faktycznie nadanych  

i zwróconych przesyłek oraz sumę wszystkich należnych opłat, dołączone do faktury. Uiszczanie opłat od 

przesyłek pocztowych będzie następowało z dołu w formie opłaty. 

 

Jest: 

Łączną należność za wykonane w okresie obrachunkowym usługi stanowić będzie suma opłat                    

za faktyczną ilość przesyłek nadanych oraz zwróconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia - 

ustalona i obliczona w oparciu o dokumenty nadawcze. Podstawą do wystawienia faktury VAT  

za przyjęte przesyłki pocztowe będzie miesięczne zestawienie, określające ilość faktycznie nadanych  

i zwróconych przesyłek oraz sumę wszystkich należnych opłat, dołączone do faktury. Uiszczanie opłat od 

przesyłek pocztowych będzie następowało z dołu w formie opłaty. Opłata za zwroty paczek zagranicznych 

na etapie realizacji usługi, będzie naliczana na dzień nadania przesyłki w wysokości określonej w cenniku 

usług pocztowych zgodnie z art. 32 ustawy Prawo Pocztowe.  

 

2. 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 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. 

 

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 4 grudnia 2020 roku, do godziny 10.30.  

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 4 grudnia 2020 roku, godz. 11.00. 

a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie 

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

 

3. W § 9 Projektu umowy – Załącznika nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

Było: 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  

w szczególności w przypadku: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

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

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

10% 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 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie 

kar umownych może nastąpić w stosunku do niewymagalnych wierzytelności przysługujących 

Wykonawcy. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza że naliczanie kary umownej z jednego tytułu nie 

wyłącza możliwości naliczania kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on 

uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę 

odstąpienia w szczególności w razie:  

1)    jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy,   



2)    jeżeli Wykonawca przerwał realizację umowy w trakcie jej wykonywania a przerwa trwa dłużej 

niż 2 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, 

3)    w razie wykonywania  przez Wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej Zamawiającemu 

przysługuje prawo wniesienia reklamacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041). 

7. 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. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego  

w termie ……..  dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zamawiający zgłoszenie reklamacji do 

Wykonawcy prześle drogą elektroniczną na adres e-mail.: ……………………………………………..   

 

Jest: 

1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu 

przysługuje odszkodowanie w wysokości i na zasadach określonych w art. 87-91 ustawy z dnia  

23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041). 

2. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  

w szczególności w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, 

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

w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie 

kar umownych może nastąpić w stosunku do niewymagalnych wierzytelności przysługujących 

Wykonawcy. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza że naliczanie kary umownej z jednego tytułu nie 

wyłącza możliwości naliczania kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. 

5. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on 

uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę 

odstąpienia w szczególności w razie:  

1)    jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy,   

2)    jeżeli Wykonawca przerwał realizację umowy w trakcie jej wykonywania a przerwa trwa dłużej 

niż 2 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, 

3)    w razie wykonywania  przez Wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej Zamawiającemu 

przysługuje prawo wniesienia reklamacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041). 

8. 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. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego  

w termie ……..  dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Zamawiający zgłoszenie reklamacji do 

Wykonawcy prześle drogą elektroniczną na adres e-mail.: ……………………………………………..   

 

 

 



 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 

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

 

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

 

 

z up. Dyrektora Generalnego 

Marek Lisowski 

Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego 


