
  

 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców 

 

 

WYJAŚNIENIE nr 1 

 

dotyczy: zaproszenia ofertowego z dnia 22 marca 2022 r.  pn. „Świadczenie usług 

pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie”. 

 

W związku ze zwróceniem się potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

zapisów zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym  

i zagranicznym, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

 

Zamawiający we wzorze umowy - w § 6 ust. 2 i 3 określa wysokość kar umownych  

w przypadkach: 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5 % kwoty od niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 3 ust. 1 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 5 % kwoty od niezrealizowanej części  umowy, wskazanej w § 3 ust. 1 

 

Wykonawca zwraca się z prośba o modyfikację zapisów na: 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 3 % kwoty od niezrealizowanej części umowy, wskazanej w § 3 ust. 1 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 3 % kwoty od niezrealizowanej części  umowy, wskazanej w § 3 ust. 1 

 

 

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ 

STRAŻY GRANICZNEJ 
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego 

Kętrzyn, dnia ….. marca 2022 r. 

 

Egz. pojedynczy 



Uzasadnienie: 

 

Zamawiający w zapytaniu ofertowym rozdział VII ust 4 i 5  odpowiednio zawarł zapisy 

 4) Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić dokładnej ilości korespondencji    

      wysyłanej w   kraju i za granicę. Zamawiający nie jest też w stanie określić do jakich 

krajów będzie kierowana  korespondencja w obrocie zagranicznym.   

5) Określona przez Zamawiającego ilość korespondencji jest wielkością szacunkową,      

niezbędną w celu  dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej 

Wobec powyższych zapisów może rodzić się podejrzenie u wykonawcy, że wielkości podane 

w formularzu ofertowym mogą być przeszacowane i odbiegać od rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego.  

Natomiast wartość określona na podstawie zakładanych ilości usług w formularzu cenowym 

ma już realne  przełożenie w momencie naliczenia ewentualnej kary z tytułu odstąpienia od 

umowy.  

Wykonawca wnioskuje o modyfikację wysokości naliczenia kary zgodnie z upływem czasu i 

realizacji wartości kontraktu. 

 

Zamawiający odpowiada: 

 

§ 6 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % kwoty od niezrealizowanej części 

umowy, wskazanej w § 3 ust. 1. 

 

§ 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 3 % kwoty od niezrealizowanej części 

umowy, wskazanej w § 3 ust. 1. 

 

Pytanie 2 

 

Zamawiający we wzorze umowy w § 4 ust. 5 zawarł zapis: 

 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane usługi na podstawie 

poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, przelewem 

na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy. 

 

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, 

iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe  



wg proponowanego zapisu: 

 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane usługi na podstawie 

poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od dnia 

wystawienia faktury, przelewem na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy. 

 

Zamawiający odpowiada: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy  

w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 3 

 

Zamawiający we wzorze umowy w § 4 ust. 6 zawarł zapis: 

 

Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na - „za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy”. 

 

Zamawiający odpowiada: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy  

w powyższym zakresie. 

 

 

 

 

KIEROWNIK SEKCJI 

EKONOMICZNEJ 
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Wykonano w egz. pojedynczym 
Wykonał: Beata Żemajko-Janków – ☎ (89) 750 34 88 
Dnia 23.03.2022 r. 


