
 

Niemodlin, 21 marca  2013r. 
IFE.271.6.2013 

 
 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

         zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w roku 2013” 

 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze zmianami), 

wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 

 

Pytanie nr 1. 
Czy w związku z tym, że zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania 
art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem 
nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, 
Zamawiający w Rozdz. XIX SIWZ ust.2. dopuszcza możliwość uzupełnienia treści pkt.2. poprzez 
dodanie treści: 
 „ Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów  

i usług, Nadawca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług 

według obowiązującej stawki” 

Odpowiedź: 
Zamawiający przewidział zmiany stawek podatku VAT w rozdz. XIX, ust.2 pkt.2 SIWZ. 
 

Pytanie nr 2 : 
Czy zamawiający w Rozdz. XIX SIWZ ust. 2 dopuszcza możliwość dopisania pkt.4 o treści : 
„ Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, z obowiązkiem dokonania 

płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy: 

1) W terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy, 
lub w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów podatkowych  
i przepisów prawnych regulujących działalność pocztową, jeżeli wejście w życie tych 
przepisów uniemożliwi realizację umowy, 

2) Z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień 
miesiąca kalendarzowego, bez podania powodów”. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje wpisania do SIWZ w Rozdz. XIX ust.2 pkt. 4 o treści: 
 

„Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, z obowiązkiem 

dokonania płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy  

w terminie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy, lub w 

przypadku zmiany w trakcie obowiązywania umowy przepisów podatkowych i przepisów 



 

prawnych regulujących działalność pocztową, jeżeli wejście w życie tych przepisów 

uniemożliwi realizację umowy,” 

W zakresie żądania wpisania do SIWZ ppkt.2 Zamawiający nie widzi możliwości zamieszczenia 

żądanego zapisu z uwagi na proponowany krótki termin wypowiedzenia umowy, 

uniemożliwiający Zamawiającemu nawiązania umowy z innym wykonawcą usług pocztowych. 

Zamawiający wskazuje, że zamówienie dotyczy świadczenia usług w okresie 9 miesięcy. Nie 

jest to zatem okres uniemożliwiający dokonanie pełnego rozeznania co do zawarcia umowy  

w zakresie przedmiotu zamówienia zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 3: 
Czy zamawiający w Rozdz. III dopuszcza zastąpienie treści ust. 4). Następującą treścią: 
 

„ 4) przesyłanie i doręczanie przesyłek zawierających materiał reklamowy” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje w Rozdz. III  SIWZ zmiany polegającej na zastąpieniu treści ust.4) 
następującą treścią; „przesyłanie i doręczanie przesyłek zawierających materiał reklamowy”. 

 

Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza w załączniku nr 4 do SIWZ „formularz cenowy” doprecyzowanie 
informacji dot. usług pocztowych w pozycjach: 
 
poz.1 – poprzez wskazanie gabarytu przesyłek listowych (np. A) 
poz.2 – poprzez wskazanie gabarytu przesyłek listowych (np. A) 
poz.5 – poprzez wskazanie gabarytu przesyłek listowych (np. A lub B) 
poz.6 – poprzez wskazanie gabarytu przesyłek listowych (np. A lub B) 
poz.10 – poprzez wskazanie gabarytu paczek (np. A) 
poz.11 – poprzez wskazanie gabarytu paczek (np. A lub B) 
poz.12 – poprzez wskazanie kraju przeznaczenia 
poz.13 – poprzez wskazanie kraju przeznaczenia 
poz.14 – poprzez wskazanie gabarytu przesyłek pobraniowych (np. A lub B) 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmian treści SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 

 

       BURMISTRZ 
                /~/ 
Mirosław Stankiewicz 

 

 

 

 

 

         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 21.03.2013r. 


