
 

 
 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których 
przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek 

pocztowych i druków bezadresowych, w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie 
krajowym i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywaniu ewentualnych zwrotów 

przesyłek niedoręczonych, prowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz usługi odbioru korespondencji  
z siedziby Zamawiającego. 
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Niniejszym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
  
PYTANIE 1 
Zał. nr 3 Projekt umowy  § 8 ust.4 
Zamawiający w przytoczonych zapisach określa termin płatności faktury VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury.  
Wykonawca informuje, że  zmiana lub ewentualna korekta do faktury nie może wpływać na ostateczny termin płatności, 
dlatego zapis o poprawnie wystawionej fakturze nie jest zapisem powszechnie stosowanych w obszarach rozliczeń miedzy 
stronami umowy. Zamawiający winien uregulować płatność w terminie określonym w  umowie a wszelkie ewentualne 
różnice winny być zmieniane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Zatem Wykonawca wnosi Wobec o modyfikację powołanych powyżej warunków określonych przez Zamawiającego na 
następujące: 
4. „Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w 
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.” Na przelewie Zamawiający zobowiązuje się  określić tytuł wpłaty „wpłata za 
fakturę nr... umowa nr… Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bakowego Wykonawcy” . 
 
PYTANIE 2 
Zał. nr 3 Projekt umowy  § 8 ust.4 
Zamawiający w przytoczonych zapisach określa termin płatności faktury VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury.  
Wykonawca informuje, że  zmiana lub ewentualna korekta do faktury nie może wpływać na ostateczny termin płatności, 
dlatego zapis o poprawnie wystawionej fakturze nie jest zapisem powszechnie stosowanych w obszarach rozliczeń miedzy 
stronami umowy. Zamawiający winien uregulować płatność w terminie określonym w  umowie a wszelkie ewentualne 
różnice winny być zmieniane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Zatem Wykonawca wnosi Wobec o modyfikację powołanych powyżej warunków określonych przez Zamawiającego na 
następujące: 
4. „Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w 
terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.” Na przelewie Zamawiający zobowiązuje się  określić tytuł wpłaty „wpłata za 
fakturę nr... umowa nr… Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bakowego Wykonawcy” . 
 
ODPOWIEDŹ 1,2  
 § 8 ust.4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  
w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury. Na przelewie Zamawiający zobowiązuję się określić tytuł 
wpłaty „wpłata za fakturę nr…. Umowa nr…. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy”. 
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