
UCHWAŁA NR 22/64/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu do Umowy Nr ID 406094/D zawartej w dniu 28 grudnia 2018 r. 
z Pocztą Polską S.A. z siedzibą: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa w sprawie realizacji 
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego 
w Jeleniej Górze.

§ 2. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego i Wicestarostę Jeleniogórskiego do podpisania 
Aneksu do Umowy Nr ID 406094/D z dnia 28 grudnia 2018 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2019 r. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – Wykonawca usług

pocztowych realizowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na podstawie

zawartej w dniu 28 grudnia 2018 r. Umowy Nr ID 406094/D – poinformowała Zamawiającego,

że z dniem 1 kwietnia 2019 roku nastąpi zmiana cennika usług powszechnych w obrocie krajowym

i zagranicznym, uwzgledniająca nowe formaty dla powszechnych przesyłek listowych w obrocie

krajowym. Wraz z przedmiotową informacją Wykonawca przedłożył projekt aneksu do umowy,

który będzie obowiązywać od dnia wprowadzenia do stosowania cennika pocztowych usług

powszechnych, tj. od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy, zawartym w piśmie z dnia 25.03.2019 r., znak: PS-

BI-RSP4-RJSP2/126/25/03/19, procedura zmiany cennika powszechnych usług pocztowych została

przeprowadzona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188).

W związku z tym, że Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) –

przewidział w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług

pocztowych – zawarcie przedłożonego przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do

w/w umowy jest zasadne i nie narusza przepisów cytowanej powyżej ustawy Prawo zamówień

publicznych.
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