
 

        BIURO FINANSÓW 

   CBA/F-WZP/3005/2017 

Warszawa, dnia 28.12.2017r. 

 

Do uczestników postępowania 

 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług pocztowych, sprawa nr 

4/USS/2017/MT 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego udzielam następującej 

odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu 

W związku z odpowiedzią na zadane pytania przez Zamawiającego prosimy o aktualizację 

zapisów znajdujących się w Ogłoszeniu o zamówieniu. W szczególności prosimy o zmianę 

zapisów w załączniku nr 3 Projekt umowy oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia Opis 

Przedmiotu Zamówienia. Prosimy o umieszczenie zaktualizowanego ogłoszenia o 

zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie drogą elektroniczną na 

adres e-mail wskazany na dole pisma.  

Odpowiedź 

W załączeniu Zamawiający przekazuje zaktualizowany: 

- Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu tj. Formularz ofertowy; 

- Załącznik nr 1a do Ogłoszenia o zamówieniu tj. Formularz cenowy; 

- Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu tj. Opis przedmiotu zamówienia; 

- Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówienia tj. Projekt umowy. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 3 

Odpowiedź na pytanie nr 3 otrzymuje brzmienie: 

- pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

„8) Nadanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie,  

w przypadku braku zastrzeżeń, w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uzasadnionych zastrzeżeń, przesyłka zostanie wysłana 

bez zbędnej zwłoki, po uprzednim wyjaśnieniu zastrzeżeń z Zamawiającym”; 



- §5 ust. 6 Projekt Umowy Załącznika nr 3 do Ogłoszenia otrzymuje brzmienie: 

„6. Nadanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem umowy następować będzie, w przypadku 

braku zastrzeżeń, w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku 

stwierdzenia przez Wykonawcę uzasadnionych zastrzeżeń, przesyłka zostanie wysłana bez zbędnej 

zwłoki, po uprzednim wyjaśnieniu zastrzeżeń z Zamawiającym.” 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy załącznika nr 1 Formularz Ofertowy do Ogłoszenia  

W związku z odpowiedzią na zadane pytania prosimy o aktualizację zapisu znajdującego się w pkt.4 

Formularza Ofertowego na: „Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od daty wystawienia od 

daty wystawienia faktury VAT.” 

Odpowiedź 

Zaktualizowany załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy załącznika nr 1a do Ogłoszenia Formularz Cenowy 

Zamawiający w kolumnie 2 („ilość”) pod pozycją Przesyłka polecona ekonomiczna A wiersz: Zwrot:-

usługa-Potwierdzenie odbioru krajowe umieścił znak „-„ proszę o weryfikację czy nie został tam 

umieszczony omyłkowo. Jeśli tak to prosimy o poprawę. 

Odpowiedź 

Pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy załącznika nr 1a do Ogłoszenia Formularz Cenowy 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu:” Zwrot:-usługa-Potwierdzenie odbioru krajowe”  

Odpowiedź 

Zmawiający informuje, że pod pojęciem „Zwrot:-usługa- potwierdzenie odbioru krajowe” rozumie 

zwrot przesyłki, która nie została doręczona. 

 

Pytanie nr 17 

Dotyczy załącznika nr 1a do Ogłoszenia Formularz Cenowy 

Prosimy o weryfikację wierszy „usługa: potwierdzenie odbioru krajowe” znajdujących się pod 

pozycjami: 

- przesyłka listowa zagraniczna ekonomiczna strefa A  

- przesyłka listowa zagraniczna priorytetowa strefa A 

- przesyłka listowa zagraniczna ekonomiczna strefa B 

- przesyłka listowa zagraniczna priorytetowa strefa B 

 

 



Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia  

w poniższym zakresie: 

Zmiana  

W załączniku nr 1a do Ogłoszenia w pozycjach  

- przesyłka listowa zagraniczna ekonomiczna strefa A  

- przesyłka listowa zagraniczna priorytetowa strefa A 

- przesyłka listowa zagraniczna ekonomiczna strefa B 

- przesyłka listowa zagraniczna priorytetowa strefa B 

wiersz ostatni otrzymuje brzmienie: „usługa: potwierdzenie odbioru”. 

Zaktualizowany załącznik w załączeniu. 

 

Pytanie nr 18 

Dotyczy Ogłoszenia o Zamówieniu rozdz. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia:  

Prosimy o weryfikację zapisu pkt.2 ppkt.2) wypełniony opis przedmiotu zamówienia (zalecaną treść 

formularza zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia) 

O jakim formularzu pisze Zamawiający? 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia  

w poniższym zakresie: 

Zmiana 

Pkt 2 ppkt. 2) Rozdziału VII Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: 

„2) wypełniony formularz cenowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1a do 

Ogłoszenia).” 

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 

02.01.2018r. do godz. 10:30 wraz z terminem otwarcia ofert dnia 02.01.2018r. godz. 11:00 na dzień 

04.01.2018r. do godz. 10:30 wraz z terminem otwarcia ofert dnia 04.01.2018r. godz. 11:00. 

 

 

 

Dyrektor 

                  Biura Finansów 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego      

          Daniel Art 
 


