BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/2427/2016
Warszawa, dnia 17.11.2016 r.

Do uczestników postępowania
dot. sprawy nr – 38/ZP/CBA/2016/MT pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym w zakresie sortowania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych, paczek oraz ich ewentualnych zwrotów”

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego udzielam następujących
odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Dotyczy rozdziału XV OPZ pkt. 5
W związku z brakiem wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, prosimy
o akceptację propozycji i zmianę zapisu na następujący: „Jeżeli Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
zbadać czy nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.”
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia
w poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
- pkt. 5 Rozdziału XV Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.”

Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Prosimy o zmianę zapisów pkt. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający
najprawdopodobniej omyłkowo wprowadził zapis dotyczący kwoty netto maksymalnego
wynagrodzenia Wykonawcy, a w naszej opinii zapis powinien dotyczyć kwoty brutto
maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę
zapisów.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia
w poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
- pkt. 2 Załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„2) Zawarcie umowy na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. albo do
wyczerpania kwoty brutto, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu zamówienia, w zależności co nastąpi wcześniej. Kontrola wykorzystania
środków na realizację przedmiotu zamówienia leży po stronie Zamawiającego.”

Pytanie nr 3
Dotyczy Załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający w pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia wskazuje godziny doręczania przesyłek
przychodzących do Zamawiającego. Wykonawca informuje, że zgodnie z zapisami ustawy
Prawo Pocztowe art. 46 ust.2 pkt. 5 operator wyznaczony zobowiązany jest do doręczania
przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy. Jednocześnie Wykonawca informuje, że zobowiązanie
operatora wyznaczonego do doręczania przesyłek w określonych godzinach w istotny sposób
narusza zapisy art. 46 ust. 2 pkt. 1, który obliguje go do świadczenia usług powszechnych w
sposób jednolity w porównywalnych warunkach. Ponadto, doręczanie korespondencji do
Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy
jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych za jego pośrednictwem.
Dodatkowo zwracamy uwagę, że doręczenie przesyłki jest konsekwencją umowy zawartej z
Nadawcą w chwili jej nadania, natomiast Zamawiający występuje w tym wypadku w roli
adresata i nie jest stroną umowy o nadawanie. Wobec powyższego Wykonawca prosi o

modyfikację zapisu w zakresie rezygnacji z określania konkretnych godzin doręczania
przesyłek nadchodzących do oddziałów Zamawiającego, gdyż nie stanowi to przedmiotu
umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia
w poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
pkt. 4 załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do głównej siedziby Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zlokalizowanej przy Al. Ujazdowskie 9 w Warszawie przesyłek
pocztowych.
a) dostarczenie przesyłek odbywać się będzie jeden raz dziennie (w każdy dzień roboczy
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
w godzinach 9:00-10:00. W przypadku przesyłek – operator wyznaczony Wykonawca
zobowiązany jest do doręczania przesyłek co najmniej w każdy dzień roboczy i nie
mniej niż 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (zgodnie z
art. 46 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.)”

Pytanie nr 4
Dotyczy Załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca zwraca uwagę, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 5 występuje
dwukrotnie. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w obu tych punktach w
podpunkcie a) ze względu na potrzebę doprecyzowania formy przekazywania do nadania
listów zwykłych. Proponowany zapis: „odbiór przesyłek odbywać się będzie jeden raz
dziennie (w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) w godzinach: 12.00:13.00. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia
na przesyłce pocztowej danych nadawcy, nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany
jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek poleconych), określając kategorię
przesyłki: ekonomiczna, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO, oraz
umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki)
określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego. W przypadku nadawania przesyłek
listowych nierejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym Zamawiający zobowiązuje
się każdorazowo przekazywać wypełnione w dwóch egzemplarzach zestawienie ilościowo

wartościowe dla przesyłek nierejestrowanych.” Analogicznie dla odbioru przesyłek
w Białymstoku i Poznaniu.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia
w poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
pkt. 5a Załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„a) odbiór przesyłek odbywać się będzie jeden raz dziennie (w każdy dzień roboczy od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:
12.00:13.00. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce pocztowej danych
nadawcy, nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce
nadawczej dla przesyłek poleconych), określając kategorię przesyłki: ekonomiczna, priorytet
czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – ZPO, oraz umieszczania na stronie adresowej
każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres
Zamawiającego. W przypadku nadawania przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie
krajowym i zagranicznym

Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo przekazywać

wypełnione w dwóch egzemplarzach zestawienie ilościowo wartościowe dla przesyłek
nierejestrowanych.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa zmiana również dotyczy odbioru
przesyłek w Białystoku i Poznaniu

Pytanie nr 5
Dotyczy Załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca prosi o zmianę zapisu w pkt. 9 Opisu Przedmiotu Zamówienia, analogicznie § 4
ust 1pkt. b) oraz § 4 ust 3 Projektu Umowy, na zapis: „Zamawiającemu przysługuje kara
umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w wyznaczonym dniu, w wysokości 200 %
opłaty za jeden odbiór.” O wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa Zamawiający informuje
Wykonawcę w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych licząc od dnia
następnego po dniu jego wystąpienia. Dodatkowo Wykonawca informuje o możliwości
nadania przesyłek bezpośrednio w placówce pocztowej.

Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w
poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
- pkt. 9 załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„9) Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek pocztowych
w wyznaczonym dniu i czasie, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy drogą telefoniczną lub
na podany przez Wykonawcę adres e-mail o zaistniałej sytuacji. Zamawiający w tym przypadku

może naliczyć karę umowną z tytułu nieodebrania przesyłek pocztowych w wyznaczonym
dniu i czasie.”
- §4 ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:
a) w wysokości 200% kwoty za dany odbiór – w przypadku nieodebrania przez
Wykonawcę od Zamawiającego przesyłek pocztowych w wyznaczonym dniu i
czasie.”
- §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć
Wykonawcę,
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w wyznaczonym dniu i czasie po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy drogą telefoniczną lub na
podany przez Wykonawcę adres e-mail o zaistniałej sytuacji. Zamawiający w tym przypadku

może naliczyć karę umowną z tytułu nieodebrania przesyłek pocztowych w wyznaczonym
dniu i czasie.”

Pytanie nr 6
Dotyczy Załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca prosi o zmianę zapisu w pkt. 10 podpunkt a) na zapis: „Wykonawca będzie
doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru”
niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki pocztowej.”
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia
w poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia

Pkt. 10a Załącznika nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata
„potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki pocztowej.”

Pytanie nr 7
Dotyczy Załącznika nr 2 do ogłoszenia Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca informuje, że przekierowanie korespondencji na nowy adres zgodnie
z regulaminem i cennikiem usług Wykonawcy jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za nadanie
przesyłki została uiszczona przez Nadawcę i dotyczy doręczenia przesyłki na adres wskazany
przez Nadawcę przesyłki. Zmiana adresu do doręczenia czyli dosłanie przesyłki na nowy
adres oznacza ponowny jej transport co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wykonawca nie
pobiera opłat za dosyłanie przesyłek, jeżeli realizowane jest na obszarze doręczeń tej samej
placówki oddawczej.
Ponadto dosłaniu nie podlegają przesyłki doręczane na podstawie przepisów innych ustaw niż
ustawa Prawo Pocztowe, dotyczących sposobu, zasad i trybu doręczeń m.in.: 1) pisma w
postępowaniu:

karnym,

cywilnym,

sądowo-administracyjnym,

administracyjnym,

podatkowym oraz pisma w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 2)
przesyłki z zawartością˛ żywych zwierząt i roślin, pszczół i ptactwa domowego, próbek z
mlekiem. W związku z powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie pkt. 18 Opisu
Przedmiotu Zamówienia lub zawarcie odpowiedniej pozycji w Formularzu Cenowym.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 22 Załącznika nr 2 do Ogłoszenia
w przypadku opłat za przesyłki nie ujęte w formularzu cenowym będą miały zastosowanie
stawki obowiązujące w aktualnym cenniku Wykonawcy.

Pytanie nr 8
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 2 Płatności ust. 7.
Wykonawca informuje, że faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem
scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak
termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności
będący w ścisłej zależności z terminami sporządzania faktury. Termin płatności faktury
liczony od daty wystawienia został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego

funkcjonowania systemu fakturowania Wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość
oszacowania terminów wpływu wniosków oraz opóźnień w ich płatnościach. Wobec
powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w Załączniku nr 3 do
Ogłoszenia Projekt Umowy § 2 Płatności ust 7. na zapis: „Zamawiający wniesie na konto
bankowe Wykonawcy należność za wykonanie usługi w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury VAT.”
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści
Ogłoszenia w poniższym zakresie:
- §2 ust. 7 Załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wniesie na konto bankowe Wykonawcy należność za wykonanie usługi w
terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.”

Pytanie nr 9
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 2 Płatności ust. 8.
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów ww. paragrafu na
następujący: „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
wykonawcy.”
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści
Ogłoszenia w poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
- §2 ust.8 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Pytanie nr 10
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 3 Termin realizacji.
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów § 3 Projektu umowy i
ujednoliceniu go z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
następujący zapis § 3 Projektu umowy: „Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2017
r. do dnia 31.12.2018 r. (okres 24 miesięcy) albo do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2
ust. 1 w zależności co nastąpi wcześniej. Kontrola wykorzystania środków na realizację

przedmiotu zamówienia leży po stronie Zamawiającego. W opinii Wykonawcy nadzór
Zamawiającego nad wykorzystaniem ww. kwoty zapewni bezpieczeństwo oraz racjonalne
wydatkowanie środków publicznych zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o
Finansach publicznych ( Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z póz. zm.)
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy
Ogłoszenia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Załącznik nr 2 do Ogłoszenia „Opis przedmiotu
zamówienia” będzie stanowić załącznik do Umowy.

Pytanie nr 11
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 2 Termin realizacji.
W związku z tym, że Zamawiający przewiduje możliwość dosyłania korespondencji na nowy
adres Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu § 2 Płatności ust 9. na zapis:
„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za faktyczne ilości nadanych, dosłanych oraz
zwróconych przesyłek pocztowych. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego
kwoty określonej w § 2 ust. 1, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego
roszczenia z tego tytułu.”
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia.

Pytanie nr 12
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 4 Kary Umowne ust.1. pkt. a.
Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od Kar Umownych lub zmianę zapisów pkt
1 §4 Projektu umowy i zmniejszenie wysokości kary umownej na 1% kwoty brutto
niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy
Ogłoszenia.

Pytanie nr 13
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 4 Kary Umowne.
Wykonawca ze względu na jego funkcjonujące wewnętrzne uregulowania oraz konieczność
posiadania formalnej podstawy do wypłaty kar umownych, zwraca się z prośbą o modyfikację
zapisu § 4 ust. 5 na następujący „Naliczone kary umowne będą wypłacane Zamawiającemu
na wskazany przez niego nr rachunku na podstawie noty obciążeniowej”.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy
Ogłoszenia.

Pytanie nr 14
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 4 Kary Umowne.
Prosimy o dodanie zapisów do § 4 Kary umowne dotyczący możliwości wystąpienia siły
wyższej: „W przypadku wystąpienia siły wyższej, żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie
wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie
mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej
staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów, wydanie lub niewydanie
stosownych decyzji przez organy administracji publicznej, klęski żywiołowe, wojny,
zamieszki, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których
Wykonawca/Zamawiający mógł łatwo uniknąć.”
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia w poniższym
zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
- §4 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia dodaje się następujące ustępy:
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
jeżeli nie wykonała swoich obowiązków albo wykonała je nienależycie wskutek
okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła
ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej
staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów, wydanie lub niewydanie
stosownych decyzji przez organy administracji publicznej, klęski żywiołowe, wojny,
zamieszki, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których
Wykonawca/Zamawiający mógł łatwo uniknąć.

7. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona Umowy która powołuje się na te
okoliczności niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i
przyczynach.
8. Za siłę wyższą nie uznaje się niedotrzymania zobowiązań przez kontrahenta –
dostawcę Wykonawcy.
Pytanie nr 15
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 5 realizacja umowy.
Prosimy o zmianę zapisu ust. 1 § 5 projektu umowy na:
„Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści
Ogłoszenia w poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
§5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie.”

Pytanie nr 16
Dotyczy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia Projekt Umowy § 5 realizacja umowy.
Prosimy o zmianę zapisów pkt 4 § 5 projektu umowy na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z samodzielnego dostarczenia przesyłek
pocztowych do wskazanych placówek nadawczych Wykonawcy, a tym samym przewiduje
możliwość zamówienia usługi odbioru przesyłek z siedzib Zamawiającego w każdej chwili w
trakcie trwania umowy, przy stawkach określonych w ofercie Wykonawcy. Po dokonaniu
odpowiednich uzgodnień z Wykonawcą co do możliwości świadczenia usługi odbioru
korespondencji z nowej lokalizacji Zamawiającego.”

Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści
Ogłoszenia w poniższym zakresie:
Zmiana Ogłoszenia
§5 ust. 4 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z samodzielnego dostarczenia przesyłek
pocztowych do wskazanych placówek nadawczych Wykonawcy, a tym samym przewiduje
możliwość zamówienia usługi odbioru przesyłek z siedzib Zamawiającego w każdej chwili w
trakcie trwania umowy, przy stawkach określonych w ofercie Wykonawcy. Po dokonaniu
odpowiednich uzgodnień z Wykonawcą co do możliwości świadczenia usługi odbioru
korespondencji od Zamawiającego.”

Pytanie nr 17
Dotyczy Załącznik nr 1a do Ogłoszenia – Formularz cenowy
a) Zamawiający w pozycjach:
- zwykłe PR krajowe A – ponad 100g do 1000 g
- przesyłka Polecona Ekonomiczna A – zwrot: ponad 100g do 100 g,
wskazuje przedziały wagowe, które dla Wykonawcy nie są wystarczające do
prawidłowego obliczenia ceny oferty. Wg Wykonawcy dla przedziałów listowych
optymalne są przedziały: do 350 g, ponad 350 g do 1000 g, ponad 1000 g do 2000 g.
Wykonawca prosi o modyfikację formularza cenowego uwzględniając powyższe
przedziały wagowe.
b) Wykonawca prosi o doprecyzowanie danych dotyczących przesyłek rejestrowanych oraz
nierejestrowanych w „Formularzu ofertowym przesyłek pocztowych - usługi powszechne
(tab. Nr 2)”
- Przesyłka listowa zagraniczna ekonomiczna Strefa A,
- Przesyłka listowa zagraniczna priorytetowa Strefa A,
- Przesyłka listowa zagraniczna ekonomiczna Strefa B,
- Przesyłka listowa zagraniczna priorytetowa Strefa B
czy zamawiający ma na myśli listy zwykłe czy polecone. Dodatkowo Wykonawca
informuje, że listy zwykłe nie mają opcji ZPO oraz nie pobiera się opłaty za zwrot.
Wykonawca prosi o dokonanie zmian w wymienionych pozycjach poprzez wykreślenie
ich z Formularza w przypadku gdy Zamawiający miała na myśli listy zwykłe.

c) Zamawiający przewiduje wysyłanie paczek w obrocie krajowym (tabela nr 2 Formularza
cenowego) określając je jako: Paczka EKSTRA 24, Paczka 24, Paczka 48. Wykonawca
prosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem Paczka EKSTRA 24, Paczka
24, Paczka 48. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że posiada w swojej ofercie usługi
paczkowe odpowiadające użytej nazwie Paczka 24 oraz Paczka 48 jednakże maksymalna
waga takiej paczki wynosi 20 kg. Wykonawca prosi o zmianę formularza cenowego
poprzez wyodrębnienie paczek powyżej 20 kg w odrębnej pozycji oraz wskazanie ich
maksymalnej wagi.
d) Zamawiający w formularzu cenowym posługuje się pojęciem POZ. Wykonawca prosi o
doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem POZ dla usług zagranicznych.
e) Wykonawca wskazuje, na punkt „Opcje dodatkowe; usługa odbioru poczty” w
„Formularzu ofertowym przesyłek pocztowych” – nie ma miejsca na właściwe
wypełnienie formularza ofertowego. Brak miejsca na cenę jednostkową netto oraz cenę
jednostkową brutto dla poszczególnych miejsc odbioru. Ponadto ze względu na różny
cennik, w zależności od miejsca odbioru poczty, Wykonawca wskazuje na potrzebę
rozbicia ilości odbioru poczty, ceny jednostkowej netto, ceny jednostkowej brutto oraz
łącznej wartości na poszczególne miasta. Propozycja:

a) W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści
Ogłoszenia w zakresie Formularza Cenowego. Treść w załączeniu.
b) Zamawiający informuje, że ma na myśli przesyłki polecone.
c) W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pod pojęciem:
Paczka EXTRA 24 i Paczka 24 – przesyłka nadana w przedmiotowej usłudze dotrze do
adresata następnego dnia po dniu nadania.
Paczka 48 - – przesyłka nadana w przedmiotowej usłudze dotrze do adresata do drugiego dnia
roboczego po dniu nadania.
Jednocześnie zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać maksymalnej wagi paczki.

Ponadto zgodnie z pkt. 22 Załącznika nr 2 do Ogłoszenia w przypadku opłat za przesyłki nie
ujęte w formularzu cenowym będą miały zastosowanie stawki obowiązujące w aktualnym
cenniku Wykonawcy.
d) W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający pod pojęciem POZ rozumie
Potwierdzenie Odbioru Zagraniczne.
e) W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści
Ogłoszenia w zakresie Formularza Cenowego. Treść w załączeniu.
Pozostałe zapisy Ogłoszenia nie ulegają zmianie.
Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla stron postępowania.
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