Kąty Wrocławskie, dnia 2019-01-15
ZP.271.2.2019

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Kąty
Wrocławskie w roku 2019
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie:

Pytanie 1 Dotyczy rozdz. IV SIWZ ust. 1 pkt 1.3 c), d), e) w powiązaniu z Załącznikiem nr 5 par.3
ust.2

pkt

3),4),5)

Zamawiający

wymaga

świadczenia

usług

pocztowych

w trybie kpa/ordynacji podatkowej wymagające odrębnego potwierdzenia odbioru. Wykonawca wnosi
o bezwzględne potwierdzenie, że będą one zgodne z obowiązująca w tym zakresie Polską Normą
PN-T-85005 z grudnia 2000 r., tj.: czy Zamawiający potwierdza, że wzory w/w druków będą
zgodne z Polską Normą PN-T-85005 z grudnia 2000 r., tzn. będą spełniały następujące
wymagania:
Wymogi techniczne:
1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m2
2) wymiar druku: minimum 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych)
optymalne wymiary:
a) część środkowa, bez listew bocznych - 100 x 140 mm,
b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne - 100 x 160 mm,
wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm
3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku bez
jego uszkodzenia,
4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w
zróżnicowanym zakresie temperatur zabezpieczony osłoną.
Adres nadawcy przesyłki naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers) w
dolnej prawej części w minimalnej odległości:
1) 40 mm od górnego brzegu,
2) 05 mm od prawego brzegu,
3) 15 mm od dolnego brzegu.
Adres adresata przesyłki naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers)
w górnej lewej części.
W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych
adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.
Odpowiedź 1 Zamawiający potwierdza druki KP ordynacji podatkowej będzie zamawiał we własnym
zakresie i będą zgodne z Polska normą.

Pytanie 2 Dot. rozdz. V SIWZ w powiązaniu z Załącznikiem nr 1 pkt 4 i Załącznikiem nr 5 par.4
ust.1, par.5 ust.3 i 4 Zamawiający wskazał: Obowiązkiem wykonawcy będzie

wykonanie

zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. Wykonawca wnosi o zmianę
zapisu na „… od dnia następnego po dniu podpisania umowy do 31.12.2019r. lub wyczerpania
kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia w zależności od tego co nastąpi
pierwsze”.
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę na :
-aspekt technicznego przygotowania Wykonawcy do obsługi Zamawiającego tj. wprowadzenie
umowy do systemu operacyjnego i rozliczeniowego, przekazanie danych do jednostki
nadzorującej pracę placówek Wykonawcy oraz przygotowanie samej placówki do obsługi
Zamawiającego
-aspekt niezbędnego przygotowania technicznego Zamawiającego w postaci przygotowania
znaku opłaty wg identyfikacji umowy zgodnie z oznaczeniem wybranego Wykonawcy,
-aspekt bezsprzecznego powiązania realizacji zamówienia z kwotą, jaką przeznaczył
Zamawiający na jego realizację,
-zapis Zamawiającego w Załączniku nr 5 par.5 ust.3 i 4 .
Odpowiedź 2 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w ten sposób, że: Obowiązkiem
wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w terminie od pierwszego dnia roboczego po dniu
podpisania umowy.
Pytanie 3 Dotyczy rozdziału VI SIWZ pkt 2.3
Zamawiający wskazał:
„ usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych tj. przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych krajowych i zagranicznych:
„…usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych tj. przyjmowaniu, przemieszczaniu i
doręczaniu przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych krajowych i zagranicznych:
- o łącznej wartości co najmniej 150.000 PLN brutto,
- o łącznej ilości minimum 30.500 sztuk przesyłek nadanych w okresie nie dłuższym niż 12
miesięcy.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże realizację zamówień na łączny wolumen
30.500 sztuk przesyłek oraz kwotę 150.000 PLN brutto, przy czym wartość jednego zamówienia
musi opiewać na kwotę co najmniej 25.000 PLN brutto”
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż Rozporządzenie w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013 poz. 231) nie określa, czym jest poświadczenie ani
czym

jest

inny

dokument.

Jednakże

praktyka

zamówień

publicznych

zdefiniowała

poświadczenie jako dokument referencyjny. Należy je rozumieć zgodnie ze słownikową

definicją nadaną temu wyrazowi w języku polskim. Jest to zatem dokument poświadczający
coś. W odniesieniu do omawianej sytuacji ma to być dokument poświadczający należyte
wykonanie danych prac, w tym przypadku świadczenia usług pocztowych.
Wykonawca pragnie dodatkowo zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż powiązanie ilości
przesyłek z wartością zamówienia jest naruszeniem tajemnicy wiążącej Wykonawców z innymi
Zamawiającymi. Powszechną praktyką wystawiania poświadczenia jest wskazanie ogólne
rodzaju

usług

–

np.

pocztowe,

kurierskie,

reklamowe

itp.

i zaokrąglonej kwoty nie będącej sumą kwot faktur z okresu współpracy.
Odpowiedź 3 Zamawiający wykreśla warunek ilościowy natomiast warunek kwotowy pozostaje bez
zmian.
Pytanie 4 Dotyczy rozdziału XIII SIWZ w ust.3
Zamawiający wskazał: Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. Konsekwencje
niewłaściwego oszacowania ceny obciążają Wykonawcę.
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż waloryzacja wynagrodzenia nie
jest konsekwencją niewłaściwego oszacowania ceny(błędu) Wykonawcy. Jest pojęciem
ekonomicznym, rozumianym jako zwiększenie wielkości nominalnej świadczeń finansowych,
składek ubezpieczeniowych oraz wierzytelności, mające na celu zachowanie ich wartości
realnej( siły nabywczej), zmniejszonej przez inflację. W ślad za powyższym Wykonawca wnosi
o bezwzględne wykreślnie „Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane”.
Odpowiedź 4 Zamawiający

wykreśla zapis, że

„Wynagrodzenia wykonawcy nie będzie

waloryzowane”.
Pytanie 5 Załącznika nr 1 pkt 10 Zamawiający oczekuje od wykonawcy: „ Posiadamy rachunek
bankowy nr …..” Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czy winien wskazać nr własnego
firmowego

rachunku

bankowego

czy

przewidzianego

dla

opłat

wnoszonych

przez

Zamawiającego.
Odpowiedź 5 Wykonawca winie wskazać rachunek przewidziany dla opłat wnoszonych przez
Zamawiającego.
Pytanie 6 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy par.5
Wykonawca wnosi o wskazanie jaka jest gwarantowana minimalna ilość usług ,które zleci
Zamawiający. Aktualny zapis narusza zasady postępowania zawarte w art.7 ust.1 PZP.
Odpowiedź 6 Zamawiający nie wskaże gwarantowanej ilości minimalnej usług .
Pytanie 7 Dotyczy Załącznik nr 5 par. 6 ust.2 i ust.3 pkt 4
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego iż wymóg zawarty w par.6 ust.2
„Nadawane przez Nadawcę przesyłki określone w par.3 ust.1 będą dostarczone adresatom
przez pracowników Operatora pocztowego, a w przypadku niemożliwości doręczenia odbierane

przez adresatów we właściwe oznaczonych placówkach pocztowych zlokalizowanych w każdej
gminie w kraju.” I w ust.3
Każda placówka pocztowa o której mowa w ust.2 musi spełniać niżej wymienione warunki:
1) czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
2) oznakowana w sposób widoczny „szyldem” z nazwą lub logo Operatora pocztowego,
umieszczonym w obrębie witryny, jednoznacznie wskazującym na Placówkę pocztową,
3) gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi
posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych,
oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Operatora pocztowego,
4) placówka musi być dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
Jest rozszerzeniem kryterium nr 2 z rozdz. XIV SIWZ ust. 1 na wszystkie placówki, w których
adresaci przesyłek Zamawiającego mogą je odbierać w przypadku niemożliwości doręczenia.
W tym przypadku Wykonawca wnosi o zmianę zapisu pkt 4) na „….musi umożliwiać obsługę
osób niepełnosprawnych”.
Odpowiedź 7 Zamawiający zmienia zapis, że „placówka musi być dostosowana do obsługi osób
niepełnosprawnych” na zapis że „placówka musi umożliwić obsług osób niepełnosprawnych” .
Pytanie 8 Dotyczy Załącznika nr 5 par.9 Zamawiający wskazał :
„ POTWIERDZENIE ODBIORU PRZESYŁKI REJESTROWANEJ
§9 Operator pocztowy do nadawanych przesyłek rejestrowanych, stosować będzie druki
Potwierdzenia odbioru wg. wzoru określonego przez Operatora pocztowego.”
Zgodnie

z wnioskiem nr 1 Wykonawca wnosi o dodanie zapisu: „ Nadawca do przesyłek

rejestrowanych przesyłek nadawanych wg par.3 ust.2 pkt 3), pkt 4), 5) będzie stosował druki
potwierdzenia odbioru własnego nakładu, zgodnie z PN – T- 85005 z grudnia 2000”.
Odpowiedź 8 Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu.
Pytanie 9 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy par.11 ust.5 Wykonawca wnosi o uzupełnienie
zapisu o termin płatności faktur wg kryteriów z rozdz. XIV SIWZ.
Odpowiedź 9 W par. 11 ust.5 umowy Zamawiający dodaje zdanie drugie o treści: Nadawca będzie
opłacał faktury w terminie…………
Pytanie10 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy § 11
Wykonawca wnosi o bezwzględne dodanie na koniec ust.5 zapisów:
1)) za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych oraz zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia
usług do czasu uregulowania należności. Odsetki ustawowe za nieopłacone w terminach
faktury płacone będą przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej,
2) w przypadku zalegania przez Zamawiającego z płatnościami przez okres dłuższy niż 21 dni
od wskazanego w ust.5 terminu zapłaty usługa począwszy od następnego okresu
rozliczeniowego będzie realizowana z zastosowaniem formy płatności z góry na ogólnie

obowiązujących zasadach. Ponowne zastosowanie formy opłaty z dołu

nastąpić może

począwszy od następnego okresu rozliczeniowego, po uregulowaniu zaległych należności
wraz z odsetkami ,
3) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do
zaliczenia otrzymanych płatności na poczet zaległych należności w tym odsetek bez względu
na tytuł podanej płatności,
Odpowiedź10 Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tego zapisu .
Pytanie 11 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy § 14 ust.1 pkt 4 w powiązaniu z wnioskiem nr 6
Wykonawcy do par.5 Załącznika nr 5. Wykonawca wnosi o bezwzględne określenie wysokości
przewidzianej w ust.1 pkt 4 kart mając na uwadze zapis rozdz. IV ust.4 SIWZ, w świetle którego
Wykonawca nie ma możliwości rzetelnego sporządzenia kalkulacji dla Zamawiającego
uwzględniającej wliczenie do kalkulacji również ewentualnych kar umownych wypłacanych
Zamawiającemu.
Odpowiedź 11. Zamawiający ustala wysokość kary umownej w par.14 ust.1 pkt 4 umowy w
wysokości 5000,00zł.
Pytanie 12 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy §14 ust.1 pkt 5 i 6
Wykonawca wnosi o zastosowanie określenia „ Strona” mając na uwadze, iż odstąpienie od
umowy może nastąpić z przyczyn leżących, jak i nie leżących po każdej ze Stron.
Ponadto zapis pkt 6 powiela zapis pkt 3 z par.14.
Odpowiedź 12 Zamawiający wyraża zgodę na użycie określenia „Strona” i ustala wysokość kary
umownej w par.14 ust.1 pkt 5 i 6 w wysokości 5000,00 zł.
Pytanie 13 Dotyczy Załącznika nr 5 do umowy § 14 ust.3
Wykonawca wnosi o bezwzględne

zastosowanie określenia „ Strony” zamiast Nadawca

operator pocztowy.
Odpowiedź 13 Zamawiający wyraża zgodę na użycie zwrotu „ Strony”.

i

