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Dot. zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w zakresie 
przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów w obrocie 
krajowym i zagranicznym. 
 
 
 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach 
Śląskich 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 informuje, iŜ w odpowiedzi na ww. zaproszenia wpłynęło 
następujące zapytanie, na które udzielamy wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: Czy z uwagi na praktykę obrotu gospodarczego popartą orzecznictwem sądów, 

zgodnie z którą zapłata naleŜności ma na celu umoŜliwienie Wykonawcy swobodnego korzystania 

z naleŜnych mu  pieniędzy, co jest moŜliwe dopiero w chwili wpływu środków na konto Wykonawcy 

oraz zgodnie  

z zapisami Ustawy Prawo Bankowe – Art. 63d (Dz.U. z 2002r, nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na: 

"Za dzie ń zapłaty przyjmuje si ę dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.  

§8 ust 1, 3 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

Operator pocztowy, zgodnie z art. 87 Prawa Pocztowego, odpowiada za niewykonanie lub 

nienaleŜyte wykonanie usługi pocztowej: 

1. Do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

usługi pocztowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeŜeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej.  

2. Podwykonawca, o którym mowa w art. 6 ust. 4, ponosi wobec operatora pocztowego 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy w zakresie działalności 

pocztowej jak operator pocztowy, z wyłączeniem art. 92–94. Roszczenia przysługujące 



 

operatorowi pocztowemu wobec takiego podwykonawcy przedawniają się z upływem 6 miesięcy 

od dnia, w którym operator pocztowy naprawił szkodę.  

3. Operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej z nadawcą, odpowiada 

za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie usługi pocztowej, chyba Ŝe niewykonanie lub 

nienaleŜyte wykonanie nastąpiło:  

1) wskutek siły wyŜszej;  

2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora 

pocztowego;  

3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu 

świadczenia usług pocztowych lub powszechnych;  

4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.  

Operator pocztowy powołując się na jedną z przyczyn wymienionych w pkt 1–4, przedstawia 

dowód jej wystąpienia.  

4. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie usługi 

powszechnej, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie nastąpiło wskutek strajku 

pracowników tego operatora przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

5. Operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie usługi pocztowej  

w zakresie określonym ustawą, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte jej wykonanie:  

1) jest następstwem czynu niedozwolonego;  

2) nastąpiło z winy umyślnej operatora;  

3) jest wynikiem raŜącego niedbalstwa operatora.  

6. Roszczenie z tytułu nienaleŜytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia 

przesyłki pocztowej bez zastrzeŜeń, chyba Ŝe ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie 

dające się  

z zewnątrz zauwaŜyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niŜ po upływie 7 dni 

od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, Ŝe 

ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora 

pocztowego  

w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. 

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 2:  Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie tych zapisów, gdyŜ Prawo Pocztowe 

znacznie szerzej precyzuje odpowiedzialność operatora pocztowego w art. 87? 

Odpowiedź: Tak zamawiający wykreśla. 
 

       Z powaŜaniem 

 


