URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Warszawa, dnia 8 czerwca 2015 roku

WSZYSCY
WYKONAWCY
W POSTĘPOWANIU

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek
listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz innych usług
komplementarnych

Dotyczy zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz innych usług komplementarnych. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zamawiający
niniejszym zamieszcza zgłoszone zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ na stronie
internetowej.

ZAPYTANIE NR 1:
Treść zapytania:
„SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców pkt 1.3 Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca zapewnił możliwość odbierania awizowanych przesyłek pocztowych we
właściwie oznaczonych stałych placówkach pocztowych. Zwracamy się, zatem z prośbą
o doprecyzowanie, co Zamawiającym rozumie pod pojęciem „stałej placówki pocztowej”?”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Wymagania Zamawiającego wobec placówek, w których będzie możliwość odbierania
awizowanych przesyłek pocztowych zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Zamawiający pod terminem: „stała placówka pocztowa” rozumie placówkę
spełniającą wymagania, ze szczególnym uwzględnieniem ust. 1.6. SIWZ. Zamawiający
przewiduje także możliwość, by były to placówki Wykonawcy lub podwykonawcy.
ZAPYTANIE NR 2:
Treść zapytania:
„SIWZ Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia: Wnioskujemy o zmianę zapisów w ust. 12.
pkt. d) oraz w Rozdziale III Ogólne Warunki Umowy w § 3 pkt. d) na: Rozporządzenie Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie reklamacji usługi
pocztowej.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający omyłkowo podał w ust. 12 pkt. d) Opisu przedmiotu zamówienia oraz w § 3
pkt) d) Ogólnych warunków umowy akt prawny, który został uchylony. W związku z
powyższym Zamawiający postanowił o zmianie treści SIWZ, nadając jej następujące
brzmienie:
W ust. 12 pkt) d Opisu przedmiotu zamówienia:
„Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w
sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1468)”
W § 3 pkt) d) Ogólnych warunków umowy
„Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w
sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1468)”

ZAPYTANIE NR 3:
Treść zapytania:
„SIWZ Rozdział III Ogólne Warunki Umowy: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
zapisu w § 6 ust. 1 z:
„1.
Z tytułu świadczenia usług Zamawiający będzie ponosił opłaty z dołu, zgodnie
z cenami jednostkowymi w formularzem ofertowym stanowiącym integralną część
umowy.”
na:
„1.
Z tytułu świadczenia usług Zamawiający będzie ponosił opłaty z dołu, zgodnie
z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu ofertowym stanowiącym integralną
część umowy.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
W związku z zadanym pytaniem Zamawiający postanowił o zmianie treści SIWZ poprzez
modyfikację § 6 ust. 1 Ogólnych Warunków Umowy, nadając zapisowi następujące
brzmienie:
„1.
Z tytułu świadczenia usług Zamawiający będzie ponosił opłaty z dołu, zgodnie z
cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu ofertowym stanowiącym integralną
część umowy.”
ZAPYTANIE NR 4:
Treść zapytania:
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania zapisu w § 6 ust. 7:
„7. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od
towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o
podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający przewidział sytuację zmiany stawki VAT oraz zmiany umowy w ust. 14
Instrukcji dla Wykonawców (rozdział I SIWZ). Dodatkowo, z uwagi na okres obowiązywania
umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku, wg informacji posiadanych przez Zamawiającego,
ewentualność zmiany stawki VAT jest mało prawdopodobna.
ZAPYTANIE NR 5:
Treść zapytania:
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania zapisu w § 6 ust. 8:
„8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie do 7 dni od
zakończenia okresu rozliczeniowego.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
W związku z zadanym pytaniem Zamawiający postanowił o zmianie treści SIWZ poprzez
modyfikację § 6 ust. 5 Ogólnych Warunków Umowy, nadając zapisowi następujące
brzmienie:
„5. Płatności za świadczone usługi zostaną dokonane na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego
odpowiadającemu miesiącowi kalendarzowemu. Faktury VAT powinny zawierać dane
dotyczące ilości i kosztów wysyłek.”

ZAPYTANIE NR 6:
Treść zapytania:
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu paragrafu 7 (od punktu 1 do punktu 3
włącznie) na: „z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług Zamawiającemu
przysługują kary umowne zgodnie z Regulaminami Usług Wykonawcy”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wyjaśnia, że nie znajduje uzasadnienia dla modyfikacji Ogólnych warunków
umowy w zakresie wskazanym w pytaniu.
ZAPYTANIE NR 7:
Treść zapytania:
„Czy Zmawiający może doprecyzować zapis ust. 1 w § 12 o poufności wszelkich informacji
lub odpowiedniego oznaczenia korespondencji, jako Tajemnicę Przedsiębiorstwa, ewentualnie
Tajemnicę Handlową?”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający w celu sprecyzowania zapisu wyjaśnia, że Zamawiający i Wykonawcy będą
zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 j.t. ze zm.), pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ i Prawa
zamówień publicznych.
ZAPYTANIE NR 8:
Treść zapytania:
„Czy Zamawiający mógłby dokonać bardziej szczegółowego podziału wag przesyłek
zagranicznych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji? Proponujemy dodanie następujących
przedziałów wagowych:
do 50 g,
od 51g do 100 g,
od 101g do 350 g.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający informuje, że nie prowadzi ewidencji przesyłek pocztowych z podziałem na
wskazane w pytaniu kategorie wagowe. W związku z powyższym sprecyzowanie informacji w
tym zakresie jest niemożliwe.
ZAPYTANIE NR 9:
Treść zapytania:
„W związku z tym, ze opłata za przekaz pocztowy składa się ze stałej opłaty podstawowej
oraz opłaty dodatkowej uzależnionej od kwoty przekazu wnioskujemy o to, by w formularzu
ofertowym uwzględniona została opłata stała, natomiast opłata dodatkowa będzie doliczana
zgodnie z cennikiem Wykonawcy o którym mowa w Rozdziale II pkt 13.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
W związku z zadanym pytaniem Zamawiający postanowił o zmianie treści SIWZ poprzez
modyfikację pozycji nr 14 w tabeli umieszczonej w ust. 2 Formularza Oferty, nadając jej
następujące brzmienie:
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Przekazy
pieniężne
krajowe

10.000 Opłata stała Opłata zmienna
jednostkowa jednostkowa
(procent wartości
przekazu)

