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OAII.261.14.3.2022 Lublin, 22 listopada 2022 r.

Zapytania wraz z odpowiedziami 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie
Zarządzenia  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 w postępowaniu
na:  świadczenie  usług  pocztowych  w  roku  2023  na  rzecz  Lubelskiego  Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty oraz jednostek obsługiwanych.

Zamawiający  informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
zapytania:

1) Wykonawca  wnosi  o  dopuszczenie  możliwości  podpisania  umowy  drogą
korespondencyjną  bez  osobistego  stawiennictwa  stron  lub  w  postaci  elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający  informuje,  iż  wyraża  zgodę  na  zawarcie  umowy  drogą
korespondencyjną. Natomiast z uwagi na fakt, iż umowa będzie realizowana również przez
jednostki obsługiwane przez Zamawiającego brak jest możliwości technicznych na zawarcie
umowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Ogłoszenie  o  Możliwości  Składania  ofert  Rozdział  4.  Warunki  płatności:  Z  tytułu
realizacji  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  po
realizacji  przedmiotu  zamówienia,  w  terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT dla każdej z jednostek z
osobna.
Przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” 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. Faktura
korygująca/nota  księgowa  powinna  bowiem  oprócz  elementów  korygowanych
odzwierciedlać stan, w którym była wystawiona faktura pierwotna. Powyższe potwierdza
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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.
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów Rozdziału 4. Warunki płatności na Z tytułu realizacji
przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  po  realizacji
przedmiotu zamówienia,  w terminie  21 dni  od dnia wystawienia  faktury VAT.  Wykonawca
winien wystawić fakturę VAT dla każdej z jednostek z osobna.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy treści Ogłoszenia o możliwości składania

ofert.  Przez  stwierdzenie  „prawidłowa”  Zamawiający  rozumie  fakturę,  która  zawiera
charakterystykę zgodną z istotnymi postanowieniami umowy, a  w szczególności wystawioną
dla  właściwego  odbiorcy  oraz  poprawnie  pod  względem  merytorycznym  i  formalno-
rachunkowym.

Jednocześnie  Zamawiający  nie  może  dopuścić  do  sytuacji,  w  której  faktura  może
zawierać błędną charakterystykę, a termin realizacji wymaga jej natychmiastowego zapłacenia.

Ponadto odnosząc się do twierdzenia Wykonawcy w zakresie art.  106e, art 106j oraz
art.  106k  Zamawiający  jest  zdania,  iż  użycie  wyrażenia  „prawidłowa  faktura”  nie  jest
sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3) Wykonawca  wnioskuje  o  dopuszczenie  możliwości  wysyłki  eFaktur  w  formie
elektronicznej (PDF) bezpośrednio na wskazany adres mailowy. eFaktura to dokument, który
Zamawiający  otrzyma  niezwłocznie  po  jego  wystawieniu  na  uzgodniony  wcześniej  adres
e-mail. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe rozwiązanie informujemy, że zgodnie z
art.  106n  ust.  1  ustawy  o  VAT  stosowanie  e-faktur  wymaga  akceptacji  odbiorcy  faktury.
W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie dodatkowych zapisów w celu
umożliwienia wysyłki e-faktur – w następującym brzmieniu:  Zamawiający wyraża zgodę na
otrzymywanie e-faktur i 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 wskazany adres mailowy Wykonawcy informacji zwrotnej
potwierdzającej  odbiór  faktury.  Informacja  zwrotna  potwierdzająca  odbiór  faktury,  będzie
zawierała datę otrzymania faktury przez Odbiorcę, przez którą rozumieć należy datę wpływu
faktury na wskazany adres skrzynki pocztowej Odbiorcy.
Ponadto Wykonawca zaznacza,  że w takim przypadku data wystawienia przez Wykonawcę
i otrzymania faktury przez Zamawiającego będą tożsame.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  informuje,  iż  przychyla  się  do  stanowiska  Wykonawcy  w  zakresie

przekazywana faktur w formie PDF na odpowiedni adres e-mail  pod warunkiem uzyskania
przez Wykonawcę zgody od jednostek obsługiwanych przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-
Administracyjne  Oświaty  (tj.  Zamawiającego)  wskazanych  w  zał.  nr  1  do  istotnych
postanowień umowy. 
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Natomiast w zakresie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
informuję,  iż  możliwa  jest  wysyłka  faktur  w  formie  PDF  na  adres  Centrum  tj.
lco@lco.lublin.eu.

4) Ogłoszenie o Możliwości Składania ofert Rozdział 10. Informacje dodatkowe pkt 3) lit. g)
zawiera zapis: akceptuje istotne postanowienia umowy, których wzór stanowi załącznik nr 2
do niniejszego ogłoszenia i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę
z nimi zgodną.

Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisu na: akceptuje istotne postanowienia umowy,
których wzór stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego ogłoszenia i  w przypadku wyboru jego
oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę z nimi zgodną, z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych
w trakcie zadawania pytań przed złożeniem oferty.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje treść Rozdziału 10,  pkt 3)  lit.  g)  Ogłoszenia

o możliwości składania ofert.  
Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  w  sytuacji  zapytań,  gdy  dochodzi  do

modyfikacji istotnych postanowień umowy Zamawiający każdorazowo [zgodnie z Rozdziałem
10, pkt 4) lit. a)] zmieni treść istotnych postanowień umowy. 

Natomiast,  w  przypadku  zgody  Zamawiającego  co  do  wprowadzenia
nowych/dodatkowych  warunków,  nie  określonych  przez  Zamawiającego  w  istotnych
postanowieniach umowy, Zamawiający potwierdza, iż zostaną one ujęte w treści umowy.

5)  IPU § 3 ust. 2 „Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane
usługi w wysokości obliczonej na podstawie cen jednostkowych poszczególnych usług zgodnie
z fakturą wystawioną w oparciu o ceny zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.”
W związku z możliwą potrzebą nadania przesyłek lub usług komplementarnych/dodatkowych
do  przesyłek  nieujętych  w  formularzu  cenowym  Wykonawca  zwraca  się  z  propozycją
modyfikacji zapisu ust. 2 na: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie
wykonane usługi  w wysokości  obliczonej  na podstawie  cen  jednostkowych  poszczególnych
usług zgodnie z fakturą wystawioną w oparciu o ceny zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej
umowy.  W przypadku przesyłek  nieujętych w załączniku 2  do niniejszej  umowy rozliczenie
nastąpi na podstawie aktualnego na dzień nadania przesyłki cennika Wykonawcy”.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje powyższy zapis, z uwagi na fakt, iż nie planuje innych
przesyłek niż wskazane w treści Ogłoszenia o możliwości składania ofert.

6) IPU § 3 ust.4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie po zakończeniu
danego  miesiąca.  Wykonawca  winien  wystawiać  oraz  doręczyć  faktury  VAT  oddzielnie  dla
każdej z jednostek ujętych w załączniku nr 2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od
dnia otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
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Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na: Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc
kalendarzowy.

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu na: Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc
kalendarzowy. Wykonawca winien wystawiać oraz doręczyć faktury VAT oddzielnie dla każdej z
jednostek ujętych w załączniku nr 2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni  od dnia
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT. Za dzień płatności Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany treści § 3 ust.4 Istotnych warunków

zamówienia. Powyższe wynika z faktu, iż terminy wystawienia jak również jej otrzymania są
terminami różnymi, niezależnymi od siebie, na które Zamawiający nie ma wpływu.

7) W IPU  §  4  ust.  2.  pkt  1  Zamawiający  wskazuje  możliwe  przypadki  zmiany  wysokości
wynagrodzenia  nie  uwzględniając  konieczności  zmiany  cen  w  przypadku  zmiany  cen
zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji  Elektronicznej.  Wykonawca wskazuje, że
zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jako Operator wyznaczony jest
obowiązany ustalać opłaty za usługi powszechne w sposób przejrzysty i  niedyskryminujący
oraz  odzwierciedlający  koszty  świadczenia  tych  usług.  W  związku  z  powyższym,  Cennik
przedkładany  Prezesowi  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej  jest  poddawany  analizie  pod
kątem  zgodności  z  przepisami  ustawy  Prawo  pocztowe,  w  tym  zwłaszcza  pod  względem
odzwierciedlania  kosztów  świadczenia  usług  pocztowych.  W  takim  stanie  prawnym
Zamawiający  powinien  uwzględnić  uzasadniony  interes  stron,  w  tym  wynikający  z
dwuletniego charakteru umowy, niosący ryzyko znacznej zmian kosztów świadczenia usług
przez Wykonawcę w całym okresie jej trwania, na które Wykonawca nie ma wpływu, a wobec
tego  nieproporcjonalne  obciążanie  wyłącznie  Wykonawcy  takim  ryzykiem.  W  związku  z
powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie § 4 ust. 2 pkt 1. o literę f)  w
brzmieniu:  „zmiany  Cennika  usług  powszechnych  w  obrocie  krajowym  i  zagranicznym.
Wykonawca może przedstawić nowe ceny przesyłek listowych krajowych i zagranicznych pod
warunkiem,  że  cennik  będzie  zaakceptowany  przez  prezesa  UKE  zgodnie  z  powszechnie
obowiązującym prawem.”

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  podtrzymuje  przedmiotowy  zapis.  Twierdzenie  Wykonawcy w zakresie

„dwuletniego  charakteru  umowy”  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  treści  Ogłoszenia
o możliwości składania ofert, gdyż zgodnie z treścią Rozdziału 3 termin realizacji zamówienia
został wskazany na okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023, co potwierdzają również
zapisy § 2 ust. 1 istotnych warunków umowy. 

8) W IPU § 5 ust. 1 i 2 Zamawiający określa wzajemne kary umowne z tytułu odstąpienia od
umowy jako:
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 2% wartości umowy określoną w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem § 3
ust. 3.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 2% wartości umowy określoną w § 3 ust. 1.
Wykonawca wnioskuje  o  złagodzenie  zapisów dotyczących wysokości  kary  i  określenie  ich
jako:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego  w  wysokości  2%  wartości  umowy  określonej  w  §  3  ust.  1  pozostałej  do
realizacji z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 2% wartości umowy określoną w § 3 ust. 1. pozostałej do realizacji z
zastrzeżeniem § 3 ust. 3

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  podtrzymuje  przedmiotowy  zapis,  gdyż  w  ten  sposób  zabezpiecza

ochronę  interesów  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Ponadto,  zaproponowane  przez
Zamawiającego  postanowienia  dotyczące  kar  umownych  zapewniają  zachowanie  zasady
równości Stron Umowy.

9) W Ogłoszeniu pkt 4 i w Istotnych postanowieniach Umowy – Załącznik nr 2, w § 3 ust. 4
Zamawiający wskazuje, że wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od dnia otrzymania
poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem
scentralizowanego  systemu  informatycznego,  którego  wymogi  określają  takie  kryteria  jak
termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności
będący  w  ścisłej  zależności  z  terminami  sporządzenia  faktury  i  nie  ma  w  nim  pojęcia
„prawidłowo wystawiona faktura”, ponieważ to, co powinno się znajdować w fakturze określa
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 106 e.

 Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako 14 dni od daty
wystawienia  faktury  został  wprowadzony  ze  względu  na  zapewnienie  prawidłowego
funkcjonowania  systemu  fakturowania  wykonawcy  oraz  zarządzania  płatnościami
wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów
wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.

Czy  w  związku  z  powyższym  Zamawiający  zaakceptuje  inny  niż  określony  przez
Zamawiającego termin płatności bez dopisku „prawidłowo wystawionej”  , tj. liczony od dnia
wystawienia  faktury  określony  jako  21  dni  od  daty  wystawienia  faktury  VAT,  pozwalający
terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia?

ODPOWIEDŹ:
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Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy treści Ogłoszenia o możliwości
składania ofert. Przez stwierdzenie „prawidłowa” Zamawiający rozumie fakturę, która zawiera
charakterystykę zgodną z istotnymi postanowieniami umowy, a  w szczególności wystawioną
dla  właściwego  odbiorcy  oraz  poprawnie  pod  względem  merytorycznym  i  formalno-
rachunkowym.

Jednocześnie  Zamawiający  nie  może  dopuścić  do  sytuacji,  w  której  faktura  może
zawierać błędną charakterystykę, a termin realizacji wymaga jej natychmiastowego zapłacenia.

Ponadto odnosząc się do twierdzenia Wykonawcy w zakresie art.  106e, art 106j oraz
art.  106k  Zamawiający  jest  zdania,  iż  użycie  wyrażenia  „prawidłowa  faktura”  nie  jest
sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

10)  W istotnych postanowieniach  umowy – Załącznik  nr  2,  w  §  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 dopuszcza
wprowadzenie zmian w umowie.

Wykonawca  jako  operator  pocztowy  i  wyznaczony,  zobowiązany  do  świadczenia  usług
pocztowych, w tym także usług o charakterze powszechnym, nie może swobodnie ustalać cen
za świadczenie tego typu usług. Przepisy zamieszczone w rozdziale IV ustawy Prawo pocztowe
wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. 

Zatem  w  przypadku  zmian  cen  w  trakcie  wykonywania  umowy  zawartej  w  wyniku
rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, zwłaszcza wiążącej strony w dłuższym czasie,
w świetle istotnych postanowień zawartych w treści SWZ, Wykonawca realizując zamówienia
w cenach wynikających z formularza, zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług
pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale
także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny zarówno ze
względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak
również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której
zakres trudno nawet przewidzieć. 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację  § 4 przez dodanie w ust. 2 w pkt 1 litery
f) o treści:
„f)  zmiany  cen  jednostkowych  brutto  w  poszczególnych  pozycjach  wpisanych  przez
Wykonawcę  w  formularzu  cenowym  (stanowiącym  załącznik  nr  2  do  umowy)  w  sytuacji
spowodowanej zmianami tych cen w sposób dopuszczony przez ustawę Prawo pocztowe.
Taka zmiana cen jednostkowych obowiązuje z chwilą wejścia w życie cennik wprowadzonego
na podstawie decyzji Prezesa UKE”.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający na dzień składania ofert nie przewiduje innych, niż pierwotnie wskazane

w istotnych postanowieniach umowy sposoby zmiany umowy.. 

Znak sprawy:OAII.261.14.3.2022
Strona 6 z 9 Numer dokumentu Mdok:  88394/11/2022 



11) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku wyboru jego
oferty Zamawiający dopuści zamieszczenie w umowie zapisów o poniższej treści:

1. Administratorem  danych  osobowych  osób  uprawnionych  do  zawarcia  Umowy  jest
xxxxxxxxx z siedzibą w xxxxxxx, przy ul. xxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych:  Inspektor  ochrony  danych  xxxxxxxx.  ul.
xxxxxxx, xxxxxxxx, adres e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
3. Dane  osobowe będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  Umowy,  a  także  –  w zakresie
prawnie  usprawiedliwionego interesu  administratora  –  w  celu  ustalenia,  dochodzenia  lub
obrony  przed  roszczeniami  z  umowy  oraz  w  celu  oceny  ryzyka  związanego  z  zawarciem
umowy na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit.f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
4. Źródłem danych jest podmiot, z którym zawierana jest umowa oraz mogą być rejestry
ogólnodostępne  (CEIDG,  KRS).  Kategorie  przetwarzanych  danych  obejmują  aktualne  dane
zawarte w wyciągu z tych rejestrów.
5. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem
przez  administratora  z  rozwiązań  chmurowych  dostarczanych  przez  firmę  Microsoft  na
podstawie  standardowych  klauzul  ochrony  danych  przyjętych  przez  Komisję  Europejską
dostępnych  w  części  ONLINE  Services  Data  Protection  Addendum  (DPA)  pod  adresem:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products/aspx 
6. Osobie,  której  dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw  i  wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  podstaw  do  ustalenia,  dochodzenia  lub
obrony roszczeń.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym na podstawie
zawartych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  Umowy, a
także przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Klauzula antykorupcyjna

1. Strony  Umowy  zapewniają,  że  w  związku  z  wykonywaniem  Umowy  zachowają
należytą  staranności  i  stosować  się  będą do wszystkich  obowiązujących  Strony  przepisów
prawa powszechnie  obowiązującego na terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  na  terenie  Unii
Europejskiej  w  zakresie  zapobiegania  działaniom  o  charakterze  korupcyjnym  zarówno
bezpośrednio,  jak  i  działając  poprzez  kontrolowane lub  powiązane  podmioty  gospodarcze
Stron
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2. Każda ze Stron dodatkowo zapewnia, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować
się  będzie  do  obowiązujących  Strony  procedur  antykorupcyjnych,  zgodnego  z  prawem
rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, przestrzegania postanowień aktów wewnętrznych
obowiązujących  Strony  w  zakresie  przeciwdziałania  konfliktowi  interesów,  wręczania  i
przyjmowania  upominków  oraz  anonimowego  zgłaszania  i  wyjaśniania  nieprawidłowości
zarówno  bezpośrednio,  jak  i  działając  poprzez  kontrolowane  lub  powiązane  podmioty
gospodarcze Stron.
3. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani
żaden  z  ich  właścicieli,  udziałowców,  akcjonariuszy,  członków  zarządu,  dyrektorów,
pracowników,  podwykonawców,  ani  też  żadna  inna  osoba  działająca  w  ich  imieniu,  nie
dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także
nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania
żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej
innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
- żadnemu członkowi zarządu lub pracownikowi Strony;
-  żadnemu  funkcjonariuszowi  państwowemu rozumianemu  jako osobie  fizycznej  pełniącej
funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym
następuje realizacja Umowy;
- żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
-  żadnej  innej  osobie lub podmiotowi  – w celu  uzyskania ich decyzji,  wpływu lub działań
mogących  skutkować  jakimkolwiek  niezgodnym  z  prawem  uprzywilejowaniem  lub  też  w
dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy
prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy administracji
publicznej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

4. Nadawca  akceptuje,  że  naruszenie  postanowień  zawartych  w  niniejszej  klauzuli
antykorupcyjnej  może  spowodować  rozwiązanie  Umowy  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia  w  niej  przewidzianego,  zaś  Nadawcy  nie  będą  przysługiwać  żadne
roszczenia z tego tytułu. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania się wzajemnie o każdym
przypadku naruszenia niniejszych postanowień. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga
Strona dostarczy informacje i udzieli  odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony,
które dotyczyć będą wykonywania Umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

6. W celu  należytego  wykonania  zobowiązania,  o  którym  mowa powyżej,  każda  ze  Stron
zapewnia,  że  w  okresie  realizacji  Umowy  umożliwi  każdej  osobie  działającej  w  dobrej
wierze  dokonanie  anonimowego  zgłaszania  nieprawidłowości  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej na adres e-mail: xxxxxxxxxxx

7. Strony  mają  na  uwadze,  że  sankcje  ustalone  w  wyniku  niniejszych  postanowień  nie
wykluczają,  nie zastępują ani  nie zmieniają w żaden sposób sankcji  karnych, cywilnych,
dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie Unii Europejskiej

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  informuje,  iż  w  przypadku  wyboru  oferty  Wykonawcy  dopuści

zamieszczenie w umowy zapisów o powyższej treści.
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12)  W  celu  przygotowania  rzetelnej  oferty  Wykonawca  wnosi  do  Zamawiającego
o przesunięcie terminu składania ofert do 23.11.2022 r. 

ODPOWIEDŹ:  
Zamawiający informuje, iż w dniu 18 listopada 2022 r. termin składania ofert został

wydłużony. Zgodnie z pkt.  7 ppkt 1  „Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) należy”: przesłać na
adres lco@lco.lublin.eu,  w tytule wskazać „świadczenie usług pocztowych w roku 2023 na
rzecz  Lubelskiego  Centrum  Ekonomiczno-  Administracyjnego  Oświaty  oraz  jednostek
obsługiwanych” - w terminie do dnia 24.11.2022 r. do godz. 10:00.
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