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Pytania i odpowiedzi/Modyfikacja  
 
 
Dotyczy : zaproszenia do składania ofert z dnia 31.05.2019 na wykonanie usługi świadczenia kompleksowych 

usług pocztowych oraz przesyłek kurierskich dla potrzeb Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 

 
 
Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity  
( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie 
stosuje się 
 
Zamawiający informuje, że w  związku z pytaniami wykonawcy dokonał modyfikacji zaproszenia do składania ofert i  
załącznika nr 3 wzór umowy : 

Pytanie nr 1 :  

W Zaproszeniu rozdz. IX pkt 2 oraz w Załączniku nr 3 do zaproszenia - umowa w §4 ust.9 Zamawiający określa 

warunki płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując niestosowany u Wykonawcy termin płatności faktury jako 21 

dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu. 

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. 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 w umowie termin 

płatności 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? 
 

Zamawiający określa także w Zaproszeniu rozdz. IX pkt 4, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala 

Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi - co 

jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie 

terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin 

zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454  Kodeksu  cywilnego, który regulując miejsce wykonania 

zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na 

orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest 

dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. prawidłowe monitorowanie rozliczania 

stron. 



  

  

 

2 
 

Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w 

obrocie gospodarczym; 

„Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy"?  
Odpowiedź 1: 
Zamawiający przychyla się częściowo do prośby Wykonawcy a mianowicie:  

a) Zamawiający akceptuje proponowany przez Wykonawcę zapis dotyczący terminu płatności , który będzie 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.  

Zapis istniejący:  
Wzór umowy § 4 ust. 9  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu. 

Zapis zmodyfikowany  

Wzór umowy § 4 ust. 9  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT. Termin płatności będzie  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.  

 

b) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów zawartych w Zaproszeniu rozdz. IX pkt 4,. Zamawiający 
potwierdza, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego . 
 
Pytanie nr 2 : 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację treści zapisu ust. 10 w § 8 Załącznika nr 3 do zaproszenia - 

umowa na; 

„ 10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia po 

uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zasadność naliczenia tej kary." 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający informuje iż przychyla się do prośby Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisów umowy § 8 ust. 10 
Zapis istniejący:  

Wzór umowy § 8 ust. 10  „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu    

wynagrodzenia” 

Zapis zmodyfikowany  

Wzór umowy § 8 ust. 10  „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu 
wynagrodzenia po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zasadność naliczenia tej kary.” 
 
Pytanie nr 3 : 

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o modyfikację treści zapisu ust. 2 w § 10 Załącznika nr 3 do zaproszenia - 

umowa na; 

„ 2. Zmiana postanowień ust. 1 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. Zmiana taka nie stanowi zmian 

postanowień umowy." 

Odpowiedź 3: 
Zamawiający informuje iż przychyla się do prośby Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisów umowy § 10 ust. 2 
Zapis istniejący:  
Wzór umowy § 10 ust. 2 „Zmiana postanowień ust. 1 i ust. 2 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. 
Zmiana taka nie stanowi zmian postanowień Umowy.” 
Zapis zmodyfikowany :  

Wzór umowy § 10 ust. 2  „Zmiana postanowień ust. 1 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. Zmiana taka 

nie stanowi zmian postanowień umowy." 

 
Pytanie nr 4 : 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy w przypadku wyboru jego oferty Zamawiający dopuści 

zamieszczenie w umowie zapisu o poniższej treści: 
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1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest ………………z siedzibą 
w……….., przy ul……………………………….. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych 
…………………………..ul…………………………, adres e-maii: …………………………. 

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, 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. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - 
na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez 
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft 
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod 
adresem: https://www. microsoft, com/enus/licensing/product-licensing/products. aspx w części Online Services 
Terms (OST). 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z ………………….na podstawie zawartych 
umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres 
przedawnienia roszczeń z Umowy. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający informuje iż dopuszcza zamieszczenie zapisów dotyczących RODO wskazanych powyżej zgodnie z 

zapisami umowy zawartymi w § 14 ust. 2 „Zamawiający informuje iż istnieje możliwość doprecyzowani zapisów 

dotyczących RODO pomiędzy stronami przed zawarciem umowy. „ 

 
Pytanie nr 5 : 

Z uwagi na konieczność przygotowania indywidualnej propozycji współpracy w zakresie usług kurierskich zwracamy 

się z prośba do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do 14 czerwca 2019 r. 

Odpowiedź 5: 
 Zamawiający informuje, iż przychyla się do prośby Wykonawcy i przesuwa termin składani ofert na 14 czerwca 2019 . 
W związku z powyższym dokonuje modyfikacji treści zaproszenia do składania ofert  
 
Zapis istniejący: 
Wymagania dotyczące złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie. 
Kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w 
Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „Oferta na wykonanie usługi świadczenia kompleksowych 
usług pocztowych oraz przesyłek kurierskich dla potrzeb Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach„ ( DZP.220.28.2019.ZM) - nie otwierać do dnia 
10.06.2019 r. do godz. 10.30”. 

2. Termin złożenia oferty do dnia 10.06.2019 roku - godz. 10.00 
3. Miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT ADMINISTRACYJNY  IUNG – PIB  w Puławach. 
4. Termin otwarcia ofert 10.06.2019 roku godz. 10.30. 

 
Zapis zmodyfikowany  
 
Wymagania dotyczące złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie. 
Kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w 
Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „Oferta na wykonanie usługi świadczenia kompleksowych 
usług pocztowych oraz przesyłek kurierskich dla potrzeb Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 
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Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach„ ( DZP.220.28.2019.ZM) - nie otwierać do dnia 14.06.2019 
r. do godz. 10.30”. 

2. Termin złożenia oferty do dnia 14.06.2019 roku - godz. 10.00 
3. Miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT ADMINISTRACYJNY  IUNG – PIB  w Puławach. 
4. Termin otwarcia ofert 14.06.2019 roku godz. 10.30. 

 
Zmodyfikowane zaproszenie do składani ofert  oraz wzór umowy zał. nr 3  znajdują się na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
II. Pozostałe postanowienia Zaproszenia pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali Zaproszenie 
- Strona internetowa zamawiającego 
 
                     

 
W  imieniu Zamawiającego 

 
 
 
 

Specjalista                                                                  Kierownika Działu 
Maciej Zakiewicz                                                          Agnieszka Stawarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              …………………………………                               ……………………………………..                                                
/sporządził/                                                     /zatwierdził/ 

 
 

 


