
 

 
 

Ciechanów, 16.12.2016 r. 

Gmina Miejska Ciechanów 

Plac Jana Pawła II 

06-400 Ciechanów 

 
Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu 

 

 

Sprawa: zapytanie ofertowe nr sprawy WZPI-ZP.27.2.48.2016 r. na świadczenie usług pocztowych  
 
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na „Zapytanie ofertowe nr sprawy WZPI-ZP.27.2.48.2016 

na świadczenie usług pocztowych” Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w dniu 

15.12.2016 r. 
 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu ujętego Opisie przedmiotu zamówienia pkt. 28 oraz w § 4 ust. 10 

Umowy na:  

„Należności Wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na 

fakturze w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.” 
 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 
 

 

Pytanie 2 
Umowa § 4 ust. 7 
Czy zamawiający dopuszcza dodanie zapisu w ww. punkcie o brzemieniu jak niżej: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmian cen jednostkowych brutto w przypadku, jeśli konieczność 

wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za 

powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe” 
 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 
 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 11 na: 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 
 
 



 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Umowie  § 8 ust. 2 z uwagi na zapis ujęty  w Opisie 

Przedmiotu zamówienia w pkt. 3, gdzie Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania przesyłek do 

wyznaczonego punktu Wykonawcy. 
 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu. 
 
 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu ujętego w § 9 ust. 2 Umowy na: 

„W przypadku gdy Strony nie osiągną porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Wykonawcy. Powyższe zachowuje swoją ważność także na wypadek odstąpienia od Umowy.” 
 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisu. 
 

 

Pytanie 6  
Czy Zamawiający mógł by doprecyzować w Formularzu Cenowym dla przesyłek zagranicznych Strefy do 

jakich będzie kierował korespondencję. Informacje te są niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty dla 

Zamawiającego. 
 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Strefa A,B,D. 
 

 

Pytanie 7 

Ze względu na konieczność rzetelnego przygotowania oferty, Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu 

składania ofert do dnia 23.12.2016 roku do godz.11:00. 
 

Odpowiedź Zmawiającego: 
Termin składania ofert zostaje przedłużony  do dnia 23.12.2016 r. do godz. 9:00 

 

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta 
Zastępca Prezydenta Miasta 

/-/ Joanna Potocka-Rak 
 


