Nr sprawy ZW.62.DOK.2019
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Odpowiedź na pytania Wykonawcy i modyfikacja treści Zapytanie ofertowego
Zamawiający – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. przekazuje poniżej treść pytań dotyczących
zapisów Zapytania ofertowego w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców
przy opracowywaniu ofert.

Pytanie nr 1
Zapytanie ofertowe cz. IV Termin realizacji zamówienia ust. 2, Załącznik nr 1 OPZ ust. 4, Załącznik
nr 5 Ogólne warunki umowy § 3 ust. 2
Wykonawca wnosi o dodanie zastrzeżenia, że przedłużenie terminu obowiązywania umowy będzie
wymagało zgody Wykonawcy i nastąpi pod rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci aneksu.
Należności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy, naliczane będą zgodnie z cennikiem Wykonawcy aktualnym na dzień przyjęcia usługi do
realizacji.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający wykreśla:
1) ust. 2 w Rozdziale IV Zapytania ofertowego;
2) pkt 10 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
3) ust. 2 w § 3 Ogólnych warunków umowy, stanowiących załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Pytanie nr 2
Zapytanie ofertowe cz. XI Opis sposobu obliczania ceny ust. 1,2,7, cz. XII Opis kryteriów … ust. 2,
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy litera C, tiret 6
Wykonawca wnioskuje o dodatkowe zastrzeżenie, że w przypadku usług dodatkowych
i komplementarnych do usług objętych umową, a nie ujętych w Formularzu cenowym zastosowanie
będą miały opłaty zgodne z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu przyjęcia usługi do realizacji.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zamian zapisów ust. 1, 2, 7 Rozdziału XI, ust. 2 Rozdziału
XII Zapytania ofertowego, oraz tiretu 6, litera C Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego.
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Pytanie nr 3
Zapytanie ofertowe cz. XIII Zawarcie umowy ust. 3 pkt. 3), Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy §
8 ust. 2 pkt 3)
Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania zapisu w brzmieniu „(…) z zastrzeżeniem pkt.7). ”
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zamian zapisów ust. 3 pkt 3 Rozdział XIII Zapytania
ofertowego, oraz § 8 ust. 2 pkt 3) Ogólnych warunków umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do
Zapytania ofertowego.
Pytanie nr 4
Zapytanie ofertowe cz. XIII Zawarcie umowy ust. 3 pkt. 7) , Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy §
8 ust. 2 pkt 7)
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów zgodnie z poniższym: „zmiany „cen jednostkowych brutto”
w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (stanowiącym
załącznik do umowy) w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez Prawo
Pocztowe; jeśli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cen w zakresie cen jednostkowych
poszczególnych usług, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu
tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej
na dzień wystawienia faktury VAT”.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zamian zapisów ust. 3 pkt 7 Rozdział XIII Zapytania
ofertowego, oraz § 8 ust. 2 pkt 7) Ogólnych warunków umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do
Zapytania ofertowego.
Pytanie nr 5
Załącznik nr 1 OPZ cz. I Szczegółowe wytyczne... ust. 2
Wykonawca wnosi o dodanie lit. f w następującym brzmieniu: „f) Rozporządzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług
powszechnych przez operatora wyznaczonego”.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający nie dokonuje zamiany pkt 2 OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający wyjaśnia, że z brzmienia pkt 2 lit. e wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia
usług zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zatem nie ma konieczności
wymieniania wszystkich aktów prawnych regulujących przedmiotową kwestię.
Pytanie nr 6
Załącznik nr 1 OPZ cz. I Szczegółowe wytyczne... ust. 9
Wykonawca wnosi o nadanie brzmienia:
„W przypadku niezrealizowania zamówienia w wysokości, o której mowa w pkt 8) w okresie 24
miesięcy od dnia zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy do dnia
spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 8), z zastrzeżeniem pkt. 10)
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Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający wykreśla pkt 10 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z
informacją zawartą w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 7
Załącznik nr 1 OPZ cz. I Szczegółowe wytyczne... ust. 10
Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania i dodanie zapisu w brzmieniu: „Przedłużenie
terminu realizacji umowy wymaga zgody Wykonawcy i nastąpi pod rygorem nieważności w formie
pisemnej w postaci aneksu w okresie 30 dni przed końcem obowiązywania umowy ustalonego z
uwzględnieniem pkt 9). Należności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia po upływie terminu, o
którym mowa w ust. 9), naliczane będą zgodnie z cennikiem Wykonawcy aktualnym na dzień przyjęcia
usługi do realizacji.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający wykreśla pkt 10 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z
informacją zawartą w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 8
Załącznik nr 1 OPZ cz. I Szczegółowe wytyczne... ust. 13 i 14
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu: „(… ) z zastrzeżeniem ust. 30.”
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający dokonuje zmiany poprzez nadanie pkt 13 i 14 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego następującego brzmienia:
„13. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego w godzinach od 14.00
do 15.30, przy czym nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie
w dniu ich przekazania Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 30.
14. Zamawiający wymaga, aby data stempla pocztowego na przesyłce była tożsama z datą odbioru
przesyłki od Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 30”.
Pytanie nr 9
Załącznik nr 1 OPZ cz. I Szczegółowe wytyczne... ust. 20
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia:
„Wykonawca zapewnia doręczenie przesyłek pocztowych pod każdy wskazany adres na całym terenie
RP oraz zgodnie z wiążącymi RP umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia usług
pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający dokonuje zmiany poprzez nadanie pkt 20 OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego następującego brzmienia:
„20. Wykonawca zapewnia doręczenie przesyłek pocztowych pod każdy wskazany adres na całym
terenie RP oraz zgodnie z wiążącymi RP umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia
usług pocztowych oraz wiążącymi regulaminami Światowego Związku Pocztowego”.
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Pytanie nr 10
Załącznik nr 1 OPZ cz. I Szczegółowe wytyczne... ust. 37
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.
Wykonawca informuje, że nie może realizować usług z pominięciem regulaminów ich świadczenia
w części, jak sugeruje Zamawiający.
Wykonawca jako operator wyznaczony świadczy usługi na rzecz dużej ilości klientów i nie jest w stanie
realizować usług na indywidualnych zasadach określonych przez Zamawiającego. Ewentualna zmiana
regulaminu świadczenia usługi obowiązuje obligatoryjnie wszystkich obsługiwanych klientów.
Jednocześnie Wykonawca zaznacza, że regulaminy świadczonych przez niego usług są zgodne
z Prawem pocztowym oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany pkt 37 OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
Pytanie nr 11
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 2 ust. 1, § 2 ust. 2
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu w brzmieniu:
„ (…) oraz regulaminów świadczonych usług pocztowych aktualnych na dzień realizacji usług”.
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany § 2 ust. 1 i 2 Ogólnych warunków umowy,
stanowiących Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w
zgodnie z brzmieniem pkt 37 OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Zamawiający
dopuszcza stosowanie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia regulaminów obowiązujących u
Wykonawcy, w zakresie w jakim ich zapisy nie są sprzeczne z zapisami Zapytania ofertowego.
Pytanie nr 12
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 4 ust. 5
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie określenia „prawidłowo”.
Wykonawca wyjaśnia, że przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowo” wystawionej 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. W związku z tym należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień
wystawienia faktury pierwotnej. 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.
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Wykonawca ponadto wnosi o uzupełnienie zapisu § 4 ust. 5 wzoru umowy o informacje:
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od zakończenia okresu
rozliczeniowego,
należności wynikające z faktur, Zamawiający będzie regulować przelewem na konto wskazane na
fakturze w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest
określić tytuł wpłaty „FV nr ……..., Umowa ID nr .../G”,
za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy,
za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu
uregulowania należności. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą przez
Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej,
w przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 dni od
wskazanego w pkt. 4 terminu zapłaty, usługa począwszy od następnego okresu rozliczeniowego będzie
realizowana z zastosowaniem formy płatności „z góry”, na ogólnie obowiązujących zasadach. Ponowne
zastosowanie formy opłaty „z dołu” nastąpić może począwszy od następnego okresu rozliczeniowego,
po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami,
w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie za faktury, Wykonawca ma prawo do zaliczenia
otrzymanych płatności na poczet zaległych należności, w tym odsetek, bez względu na tytuł podanej
płatności.
Strony ustalają, że faktury VAT będą wystawiane i przesyłane na adres Zamawiającego wskazany
w komparycji Umowy.
Wykonawca informuje również, że istnieje możliwość przesyłania faktur wystawianych na rzecz
Zamawiającego w formie elektronicznej według poniższych zasad:
1) Strony ustalają, że faktury VAT będą wystawiane na adres Zamawiającego wskazany w
komparycji Umowy i przesyłane w formie określonej w pkt. 3-10.
2)
zmiana zasad wystawiania i przesyłania faktur, określonych w pkt. 1 nie wymaga aneksowania
Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym fakcie Strony umowy.
3) Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur
wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF.
4) Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury (oraz faktury korygujące i duplikaty faktur)
drogą elektroniczną w formacie PDF.
5) Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu email:
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx
6) Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest:
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx
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7) Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt.
5-6 poinformować o tym drugą Stronę drogą elektroniczną. Zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.
8) Zamawiający zobowiązuje się do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych
w postaci autorespondera i każdorazowego automatycznego potwierdzania otrzymania
wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji, lub przekazywania każdorazowo na adres
Wykonawcy wskazany w pkt. 5, informacji zwrotnej potwierdzającej odbiór faktury.
Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała datę otrzymania
faktury przez Zamawiającego, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres
skrzynki pocztowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 6.
9) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie
papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań
podatkowych.
10) Zamawiający jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie przez Wykonawcę faktur
w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia zgody, kolejne faktury będą wystawiane
przez Wykonawcę w formie papierowej, poczynając od 1 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Wykonawca zastrzega sobie prawo do
wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku, gdy konieczność taka
wynikać będzie z braku możliwości przesłania faktury w formie elektronicznej.
11) Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 3 może nastąpić w formie pisemnej lub
elektronicznej.
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający dokonuje zmiany poprzez nadanie § 4 Ogólnych warunków umowy, stanowiących
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, następującego brzmienia:
„§ 4
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z tytułu realizacji niniejszej umowy, nie przekroczy
kwoty brutto w wysokości ……..…………………… zł (słownie: ……………………………………………………),
określonej zgodnie z zapisami pkt 4 OPZ, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
2. W przypadku wyczerpania powyższej kwoty umowa ulega rozwiązaniu.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury raport/specyfikacja wykonanych usług
pocztowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zawierający w szczególności rodzaj przesyłki
lub usługi oraz cenę jednostkową za przesyłki nadane i zwrócone w okresie rozliczeniowym.
4. Maksymalne wynagrodzenie brutto podane w ust. 1 może ulec zmianie tylko w sytuacjach
określonych w § 8 ust. 2 umowy.
5. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury,
w terminie 14 dni od daty jej wystawienia wraz z raportem/specyfikacją, o którym mowa w ust. 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną na
adres e-mail: faktury@arp.gda.pl.
6. Należności wynikające z faktur, Zamawiający będzie regulować przelewem na konto wskazane na
fakturze w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający określi tytuł
wpłaty „FV nr ……..., Umowa ID nr .../G”.
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7.

Płatność na podstawie wystawionej faktury może być pomniejszona o kwoty należnych
Zamawiającemu kar umownych określonych w § 7 umowy oraz zwrotu należnych Zamawiającemu
opłat.
8. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe
za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia
usług do czasu uregulowania należności. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury
płacone będą przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.
9. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie za faktury, Wykonawca ma prawo do
zaliczenia otrzymanych płatności na poczet zaległych należności, w tym odsetek, bez względu na
tytuł podanej płatności.
10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego w
całości kwoty, o której mowa w ust. 1.
11. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane
w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy.
12. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie może dokonać przeniesienia wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.”
Pytanie nr 13
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 4 ust. 6
Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu.
Wykonawca wyjaśnia, że 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 zwrotu: „po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i
wysokość naliczonej kary umownej”.
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany § 4 ust. 6 Ogólnych warunków umowy, stanowiących
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z brzmieniem
§ 7 ust. 9 Ogólnych warunków umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z
przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Potrącenie kar umownych
przez Zamawiającego będzie możliwe dopiero po zakończeniu przez Wykonawcę postępowania
wyjaśniającego okoliczności uzasadniające naliczenie kary, jednak ostateczna decyzja co do naliczenia
kar będzie należała do Zamawiającego.
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Pytanie nr 14
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 6 ust. 3
Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu przekazania informacji na 14 dni od daty dokonania zmiany,
w trybie zawiadomienia pisemnego i nie wymaga formy aneksu.
Odpowiedź na pytanie nr 14
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany § 6 ust. 3 Ogólnych warunków umowy, stanowiących
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Pytanie nr 15
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 7 ust. 3 i ust. 9
Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% kwoty niewykorzystanej z
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
Odpowiedź na pytanie nr 15
Zamawiający nie dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Ogólnych warunków umowy, stanowiących Załącznik nr 5
do Zapytania ofertowego.
Pytanie nr 16
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 7 ust. 5 lit. b)
Wykonawca informuje, że opóźnienie może powstać nie ze złej woli Wykonawcy, ale ze względu na
zmiany organizacyjne w tym zmiany w zatrudnieniu, zmiany opiekuna umowy. W związku tym prosimy
o zmniejszenie kary umownej z 50,00 zł do 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Przede wszystkim jednak
wnosimy o dodanie do lit. b) zastrzeżenia, że żądanie zapłaty kary umownej zostanie poprzedzone
wcześniejszym wezwaniem Wykonawcy do przedłożenia żądanego dokumentu.
Odpowiedź na pytanie nr 16
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany § 7 ust. 5 lit. b Ogólnych warunków umowy,
stanowiących Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w § 10
ust. 2 Ogólnych warunków umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości
ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
prolongatę ubezpieczenia, w terminie do 21 dni po zakończeniu okresu obowiązywania poprzedniej
polisy, do czego Zamawiający wezwie Wykonawcę na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania
polisy.
Pytanie nr 17
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 8 ust. 3
Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na następujący:
„Zmiany w zakresie określonym w ust. 2 ppkt 1-2 oraz 4-6 wymagają sporządzenia aneksu do umowy,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy”.
Odpowiedź na pytanie nr 17
Zamawiający nie dokonuje zmiany § 8 ust. 3 Ogólnych warunków umowy, stanowiących Załącznik nr 5
do Zapytania ofertowego.
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Pytanie nr 18
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 9 ust. 2 pkt. 3 lit. a) i b)
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź na pytanie nr 18
Zamawiający nie dokonuje zmiany § 9 ust. 2 pkt 3 lit. a i b Ogólnych warunków umowy, stanowiących
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Pytanie nr 19
Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy § 9
Wykonawca wnosi o dodanie zapisów:
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje prawo jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez możliwości naliczenia
przez Zamawiającego kar umownych.
Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Odpowiedź na pytanie nr 19
Zamawiający dokonuje zmiany poprzez dodanie ust. 4 w § 9 Ogólnych warunków umowy, stanowiących
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, o następującym brzmieniu:
„4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,
Wykonawcy przysługuje prawo jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez
możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych”.
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