URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Warszawa, dnia 12.12.2016 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, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu
przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu
przekazów pocztowych
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, w tym polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz na realizowaniu przekazów pocztowych. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający
niniejszym zamieszcza zgłoszone zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ na stronie
internetowej:
ZAPYTANIE NR 1:
„W ust. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia (analogicznie w Ogólnych Warunkach Umowy cz. I)
Zamawiający powołuje się na korzystanie z usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru.
Wykonawca informuje, że elektroniczne potwierdzenie odbioru (dalej EPO) występuje w
dwóch wariantach:
1. Informacja o stanie realizacji doręczenia przesyłki w pakiecie podstawowym zawiera:
1) datę doręczenia przesyłki,
2) imię i nazwisko odbiorcy,
3) powód zwrotu (niedoręczenia) przesyłki,
4) datę zwrotu przesyłki.
2. Informacja o stanie realizacji doręczenia przesyłki w pakiecie rozszerzonym zawiera:
1) datę doręczenia przesyłki,
2) imię i nazwisko odbiorcy,
3) datę i miejsce pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki adresatowi
wraz z informacją o terminie jej odbioru,
4) datę pozostawienia powtórnego zawiadomienia dla adresata o możliwości odbioru
przesyłki wraz z informacją o terminie jej odbioru,
5) miejsce przechowywania awizowanej przesyłki,
6) powód zwrotu (niedoręczenia) przesyłki,
7) datę zwrotu przesyłki.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jaki zakres informacji ma
zawierać elektroniczne potwierdzenie odbioru oraz o dodanie do Formularza Oferty pozycji
dotyczącej tej usługi z podaniem ilości.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W SIWZ jedyny zapis dotyczący elektronicznego potwierdzenia odbioru znajduje się w ust. 14
Instrukcji dla wykonawców. Zamiarem Zamawiającego jest doprecyzowanie warunków
realizacji tej usługi z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, o ile wykonawca ten
zaoferuje gotowość jej świadczenia w Formularzu oferty. Po ustaleniu szczegółów dotyczących
elektronicznego potwierdzenia odbioru Zamawiający zdecyduje czy i w jakim zakresie będzie
korzystał z usługi, z tym że, maksymalna ilość przesyłek wysyłanych z elektronicznym
potwierdzeniem odbioru nie przekroczy ilości podanej w Opisie przedmiotu zamówienia dla
przesyłki rejestrowanej krajowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
ZAPYTANIE NR 2:
„W ust. 9 OPZ cz. I oraz analogicznie w OWU cz. I § 8 ust. 1 Zamawiający określa, iż
Wykonawca zobowiązany będzie odbierać przesyłki pocztowe z wskazanych lokalizacji.
Wykonawca informuje, że odbiór przesyłek z siedziby nie jest usługą pocztową - odbiór
przesyłek jest usługą transportową i opłata za nią nie może zostać wliczona w cenę jednostkową
opłaty pocztowej za usługi listowe bądź paczkowe. Jednocześnie Wykonawca informuje, że
usługa transportowa podlega abonamentowej opłacie miesięcznej uzależnionej o
zadeklarowanych dni odbioru w miesiącu. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o
uzupełnienie Formularza Cenowego o pozycję „odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego”.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Wymagania Zamawiającego na temat odbioru i dostarczania przesyłek określone zostały w pkt.
9-11 Opisu przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji poprzez wprowadzenie punktu 91 w tabeli
w Opisie przedmiotu zamówienia dla części I oraz w Formularzu oferty dla części I w sposób,
który umożliwia uwzględnienie wskazanej pozycji.
ZAPYTANIE NR 3:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że pozycja 26 w zał. Nr 1 do SIWZ
„Formularz Oferty” - „Zwrot przesyłki rejestrowanej do nadawcy po wyczerpaniu możliwości
doręczenia lub wydania odbiorcy” dotyczy przesyłki poleconej do 350 g, gabaryt A.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wyjaśnia, że pozycja 26 w tabeli Formularza Oferty dla cz. I dotyczy przesyłki
poleconej do 350 g o standardowym gabarycie.
ZAPYTANIE NR 4:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że pozycje 7, 8, 9, 10, 11, 12,19, 20, 21, 22,
23 oraz 24 w Formularzu Oferty dla cz. I to przesyłki listowe priorytetowe.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wyjaśnia, że wymienione w pytaniu pozycje w tabeli Formularza Oferty dla cz.
1 dotyczą przesyłek listowych priorytetowych.
ZAPYTANIE NR 5:

„Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że pozycje 78, 81, 84, 87 oraz 90 w
Formularzu Oferty dla cz. I dotyczą paczek o masie do 20 kg.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający potwierdza, że wskazane pozycje Formularza oferty dla cz. 1 dotyczą paczek
pocztowych o masie do 20 kg, zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo pocztowe.
ZAPYTANIE NR 6:
„Czy Zamawiający po wyborze oferty dopuszcza możliwość dodatkowego oznakowania
przesyłek listowych krajowych poprzez naniesienie symbolu 1-literowego lub 2-literowego
uzgodnionego z Wykonawcą?”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana w pytaniu kwestia będzie mogła podlegać uzgodnieniu z
wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, o ile nie będzie wiązała się z dodatkowymi
trudnościami po stronie Zamawiającego.
ZAPYTANIE NR 7:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie ust 8 w § 6 OWU cz. I oraz analogicznie ust 4 w
§ 5 OWU cz. II o treści:
„za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający informuje, że wskazana w pytaniu kwestia będzie mogła podlegać uzgodnieniu z
wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
ZAPYTANIE NR 8:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie ust. 8 do § 7 Ogólnych Warunków Umowy Cz. I:
„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 ZAMAWIAJĄCEGO:
Procedura reklamacyjna określona została w § 7 Ogólnych warunków umowy dla części I.
Zamawiający wyjaśnia, że nie widzi zasadności modyfikowania treści SIWZ we wskazanym
zakresie. Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że § 15 Ogólnych warunków umowy przewiduje,
że w sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.

ZAPYTANIE NR 9:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w OPZ w Cz. I i II w pkt 5 lit. d) o treści:
„Przed przekazaniem wymienionych w pkt a, b, i c dokumentów Zamawiający zobowiązuje się
do podpisania z Wykonawcą umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wyjaśnia, że nie widzi zasadności modyfikowania treści SIWZ we wskazanym
zakresie. Jednocześnie wskazuje, że specyfikacja określa Ogólne warunki umowy i umowa
finalna będzie mogła zostać doprecyzowana z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
Zamawiający zapewnia, że zawarta umowa będzie zawierała zapisy zgodne z ustawą o
ochronie danych osobowych.
ZAPYTANIE NR 10:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o rozszerzenie treści oświadczenia w pkt 6 Formularza oferty
stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ poprzez dodanie zapisu:
„za wyjątkiem zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych
od stron”.
Powyższe ma uzasadnienie w przypadku m.in. zmiany ustawy o podatku VAT, na które Strony
nie miały wpływu w momencie składania oferty.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana możliwość została uwzględniona w ust 17 Instrukcji dla
wykonawców.
ZAPYTANIE NR 11:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie oświadczenia w załączniku nr 3 w obu
częściach postępowania o okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 8
Zgodnie z ustawą Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu, może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający informuje, że po analizie pytania zdecydował o modyfikacji załączników 3 i 4 do
Specyfikacji poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w części III tych dokumentów.

Zamawiający umieścił na stronie internetowej oraz w biuletynie informacji publicznej
zmodyfikowaną Specyfikację istotnych warunków zamówienia, formularz oferty dla cz. I
oraz oświadczenia o spełnieniu warunków dla części I oraz części II.

