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Zapytania wraz z odpowiedziami 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  na  podstawie
Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty z
dnia  16  lutego  2021  roku  w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu  zasad  postępowania  przy
udzielaniu  zamówień,  których  wartość  jest  niższa  od  kwoty  130  000  złotych  wskazanej
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem zamówienia jest
świadczenie  usług  pocztowych  w  roku  2022  na  rzecz  Lubelskiego  Centrum  Ekonomiczno-
Administracyjnego Oświaty oraz jednostek obsługiwanych. 

Zamawiający  informuje,  w  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  następujące
zapytania:

Pytanie nr 1  
W Ogłoszeniu i Istotnych postanowieniach umowy § 3 ust 4 Zamawiający wskazuje że,

wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
Wykonawca wnosi  o zmianę zapisu na:  „wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni  od dnia
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.”

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje przedmiotowy zapis.

Pytanie nr 2  
W  Istotnych  postanowieniach  umowy  §  3  ust  2  Zamawiający  wskazuje,  że  zapłaci

Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi w wysokości obliczonej na podstawie
cen jednostkowych poszczególnych usług w oparciu o ceny zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej
umowy, jednocześnie w § 4 ust 2 Zamawiający wskazuje dopuszczalne zmiany w umowie.

Wykonawca  jako  operator  wyznaczony  zobowiązany  do  świadczenia  powszechnych
usług pocztowych, które objęte są przedmiotem ogłoszenia, nie może swobodnie ustalać cen za
świadczenie  tego typu  usług.  Art.  53  i  nast.  ustawy  Prawo  pocztowe  wyznaczają  ścisły  reżim
ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.

Wykonawca  wnosi  o  dodanie  w  §  4  ust  2  pkt  1,  ppkt.  f)  o  treści:  „f)  zmiany
powszechnie  obowiązujących  cen  usług  wskazanych  w  umowie,  Zamawiający  dopuszcza
możliwość zmiany cen jednostkowych, pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen
usług  przez  Prezesa  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej.  W  takim  przypadku,  po  pisemnym
zawiadomieniu przez Wykonawcę o zaistnieniu tego zdarzenia, Zamawiający zobowiązuje się do
uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej w dniu świadczenia usług”.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje przedmiotowy zapis.
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