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Katowice, dnia . zS... stycznia2018 r.

WYKONAWCY

dotyczy: Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (w tym zwrot do nadawcy przesylek
po wyczerpaniu mozliwo^ci ich dor^czenia lub wydania odbiorcy), a takze realizacja przekazbw pocztowych; zamowienie nr
l/us/2018

W oparciu o pkt VTH SIWZ, niniejszym udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 26 stycznia 2018 r.

oraz w niezb^dnym zakresie wprowadzam zmiany do SIWZ.

Pytania przedstawiono w zalaczniku do ninieiszego protokolu

Odpowiedz na pvtanie 1

Wyrazam zgod?.

§ 7 ust. 3 wzoru umowy pakiet III ottzymuje brzmienie:
„Wykonawca obowiq^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar^ umown^w wysokosci 20 zl za kazdy dzien zwloki

w przypadku nieterminowego nadania przekazow pocztowych (§ 3 ust.l), w sytuacji, gdy zwloka byla wi^ksza

niz 2 dni robocze Uczone od dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy".

§ 7 ust. 4 wzoru umowy pakiet III otrzymuje brzmienie:
„Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 50 zi za kazdy dzien zwioki

w przypadku nieterminowego potwierdzenia przyj^cia do realizacji przekazu, w sytuacji, gdy zwloka byla

wi^ksza niz 2 dm robocze hczone od dnia zasilenia rachunku bankowego Wykonawcy, w przypadku

niedokonania potwierdzenia przyjgcia do realizacji przekazu najpozniej w nast^pnym dniu roboczym, po dniu,

w ktorym nast^ilo zasilenie rachunku bankowego Wykonawcy, gdy zdarzenie mialo miejsce dla co najmniej

10 przekazow w skah miesi^ca kalendarzowego".

Odpowiedz na pvtanie 2

Wyrazam zgod^.

§ 9 ust. 5 wzoru umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:
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„W przypadku dostarczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiotcy

przesyiki, o ktotym mowa w §3 ust.5 umowy, Wykonawca na pisemne zgloszenie Zamawiaj^cego skierowane

drogq, mailow^ do osoby odpowiedzialnej za nadzor nad realizacj^ umowy, o ktorej mowa w § 11 ust.2 umowy,

wystawi oraz przesle Zamawiaj^cemu przesylk^ rejesttowan^ dupUkat zwrotnego potwierdzenia odbioru

w terminie do 10 dni roboczych Uczonych od dnia przeslania zgioszenia. W przypadku niewywi^zania si?

z powyzszego Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic Zamawiajq.cemu kar? umownq, w wysokosci 20 zi za kazdy

stwierdzony przypadek".

§ 8 ust. 5 wzoru umowy pakiet II otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dostarczenia zwrotnego potwierdzenia odbioru bez daty lub czytelnego podpisu odbiorcy

przesyiki, o ktorym mowa w §2 ust.5 umowy, Wykonawca na pisemne zgloszenie Zamawiaj^cego skierowane

drog^ mailow^ do osoby odpowiedzialnej za nadzor nad reaHzacj^ umowy, o ktorej mowa w § 10 ust.2 umowy,

wystawi oraz przesle Zamawiaj^cemu przesylk^. rejestrowanq, duplikat zwrotnego potwierdzenia odbioru

w terminie do 10 dm roboczych Hczonych od dnia przeslania zgioszenia. W przypadku niewjrwi^zania si?

z powyzszego Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umown^w wysokosci 20 zl za kazdy

stwierdzony przypadek".

Jednoczesnie wyjasniam, iz koniecznosc wprowadzenia zapisu dot. przeslania duplikatu przesyikq, rejestrowan^

powstala w zwi^zku z proponowanym przez Wykonawc? zapisem. W przypadku jego braku, stwierdzenie

dotrzymania przez Wykonawc? terminu b?dzie niemozliwe.

Termin skladania ofert nie podlega zmianie.

Zal^cznik:

-pytahia Wykonawcy.
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