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WYKONAWCY

dotyczy: Swiadczenie ushig pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (w tym snvrot do nadawcy przesyiek
po wyczerpaniu mozliwo^ci ich dor^czenia lub wydania odbiorcy), a takze realizacja przekazdw pocztowych; zamdwicnie nr

1/2018

W oparciu o pkt VIII SIWZ, niniejszym udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 23 stycznia 2018 r.

oraz w niezb^dnym zakresie wprowadzam zmiany do SIWZ.

Pvtania przedstawiono w zataczniku do niniejszego protokolu

Odpowiedz na pvtanie 1

Przedstawione z^danie przybiera znamiona proby szantaza skierowanej przeciwko Zamawiaj^cemu.

W zwiqzku z tym informuj?, iz brak podstawy prawnej do zqdania od zamawiaj^cego wprowadzenia

konkretnego kryterium lub kryteriow oceny ofert. Niezaleznie od faktu, czy zastosowanie zqdanego

kiyterium byloby wskazane lub uzasadnione w niniejszym post^powaniu, wykonawca nie ma prawa

domagania si$ od zamawiaj^cego zastosowania konkretnych kryteriow. Wykonawca posiada prawo

do z^dania usuni^cia kryterium lub kryteriow oceny ofert, gdy te niezgodne z obowiqzuj^cymi

przepisami, w szczegolnosci naruszaj^ zasady uczciwej konkurencji lub rownego traktowania

wykonawcow. Taka sytuacja jednak w niniejszym post^powaniu nie zachodzi. To do zamawiaj^cego

nalezy wybor konkretnych kryteriow oceny ofert a w niniejszej procedurze zamawiaj^cy podj^l decyzj? o

zastosowaniu jednego kryterium „cena" w pakietach 1 oraz n, a kryteriow „cena" oraz „termin dor^czenia

odbiorcy kwoty pieni^znej" w pakiecie III. Wybor kryteriow oceny ofert w sposob szczegolny zalezy od

woli zamawiajqcego w niniejszym post?powaniu, jako post?powaniu na ushigi spoleczne. Pragn? rowniez

zauwazyc, iz niniejsze postfpowanie prowadzone jest z zastosowaniem normy art. 13So ustawy Prawo

zamowieh publicznych (dalej „pzp"), co oznacza, iz jedynymi przepisami, do ktorych stosowania

zamawiaj^cy jest zobowi^zany s^ art. 13 So ust.2-4 pzp.
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Odpowiedz na pvtanie 2

Potwierdzam.

Odpowiedz na Pvtanie 3

Wyrazam zgod?.

Odpowiedz na pvtanie 4

Termin dor^czenia przesylek nadanych po godzinie 15.00 liczony b^dzie od nast^pnego dnia roboczego
po dniu nadania. Potwierdzam, ze odbior przesylek z siedziby Zamawiaj^cego nie jest rownoznaczny z ich
nadaniem oraz, iz nadanie przesylek nast^puje w placowce nadawczej Wykonawcy.

Natomiast dla Zamawiaj^cego bezwzgl^dnie konieczne jest, aby nadanie nast^pilo w tym samym dniu,

CO dzien odebrania przesylki przez Wykonawcy lub dostarczenia przesylki przez Zamawiaj^cego do

nadania.

W § 4 ust. 2 wzoru umowy pakiet I oraz w § 3 ust. 2 wzoru umowy pakiet 11 dopisuje si? zdanie:

Termin dor?czenia przesylek nadanych po godzinie 15.00 liczony b?dzie od nast?pnego dnia roboczego

po dniu nadania.

Odpowiedz na pvtanie 5

§ 6 ust.3 pkt 2 wzoru umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:

2) za dany miesiac z dolu — w ptzypadku oplat za zwrot do nadawcy przesylek po wyczerpaniu mozUwosci
ich dorgczenia lub wydania odbiorcy, w przypadku przesylek z oplatq^ przerzucon^ na adresata,

w przypadku przesylek nadanych przy pomocy terminala pocztowego, a takze w przypadku wszystkich

pozostalych uslug, w tym za odbior korespondencji - w terminie 14 dni licz^c od dnia wystawienia

faktury VAT za dany miesiac, pod warunkiem, ze dostarczenie prawidlowo wystawionej faktury VAT do

siedziby Zamawiaj^cego nast^i w ci^gu 7 dni roboczych Ucz^c od dnia wystawienia faktury. W

przeciwnym wypadku termin platnosci faktury VAT wynosi do 10 dni licz^c od dnia dostarczenia

prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiaj^cego.

Odpowiedz na pvtanie 6

Przez wykaz przesylek zwroconych Zamawiaj^cy rozumie specyfikacj? wykonanych uslug (jako
zestawienie ilosciowe zwroconych przesylek).

Z wzoru umowy pakiet I § 6 w ust.4 i ust. 5 wykresia si? zwrot „(wykaz przesylek zwroconych
zostanie sporzq,dzony jako odr^bny dokument)".
Z wzoru umowy pakiet II § 5 w ust.4 wykresia si? zwrot „ (wykaz przesylek zwroconych zostanie
sporz^dzony jako odr?bny dokument)".

Odpowiedz na pvtanie 7

Zamawiaj^cy wyraza zgod?.

§ 2 ust. 9 wzoru umowy pakiet n otrzymuje brzmienie:



Zamawiaj^cy b^ckie korzystai z wzotow drukow potwierdzenia odbioru o tresci uzgodnionej z Wykonawcq, lub
wskazanej w regulaminie (zatacznik nr 2 do umowy). Wykonawca zobowi^zuje si? zapewiiic Zamawiaj^cemu
nieodpiatnie druki zwrotnych potwierdzen odbioru (ZPO) do przesylek na zasadach ogolnych oraz druki z
numerem nadawczym „R - w przypadku przesylek poleconych. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczac wyzej
wskazane druki na biez^co w ilosciach uzgodnionych z Zamawiaj^cym.
W przypadku koniecznoki skorzystania przez Zamawiaj^cego ze specjalnych drukow ZPO, Zamawiaj^cy
zapewni je we wlasnym zakresie.

Odpowiedz na pvtanie 8

Tak.

Odpowiedz na pvtanic! 9

Tak.

Odpowiedz na pvtanie 10

Tak.

Odpowiedz na pvtanie 11

Zamawiaj^cy nie wymaga kontroli procesu nadawania przekazu przez internet. Wymog taki znajdowal si?
w SIWZ w postepowaniu nr 28/us/2017, zanim zostal on zmieniony w wyniku zapytan.

Zamawiaj^cy nie wymaga sprawdzania stanu realizacji pojedynczych przekazow.

Odpowiedz na pvtanie 12

Pytanie jest niezrozumiale. Powszechnie obowi^zuj^ce przepisy nie zawieraj^ poj?cia parametrow umowy.
Ponadto Wykonawca nie sprecyzowal o akceptacj? jakich dokumentow chodzi. Zamawiajqcy nie moze
wyrazic zgody na tak postawione pytanie.

Pragn? zauwazyc, iz wzor umowy zostal zamieszczony juz na etapie ogloszenia o zamowieniu i w takiej

tresci umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawc^. Jedyne zmiany, jakie s^ w tym zakresie mozliwe,
to zmiany wprowadzane przez zamawiaj^cego w wyniku wyjasnien do SIWZ, a przywolane wprost w

odpowiedziach - tak wi?c s^ mozliwe wyl^cznie zmiany sensu stricto - konkretnie przywolane i wskazane
przez zamawiaj^cego.

Odpowiedz na pvtanie 13

Tak.

§ 3 ust. 3 wzoru umowy pakiet III otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca nie moze ograniczyc kwoty przekazu krajowego".

Odpowiedz na pvtanie 14

§ 4 ust.3 wzoru umowy pakiet III otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za realizacj? kazdego z przekazow pocztowych krajowych b?dzie opieralo si? na
sumie wynagrodzenia prowizyjnego od wartosci przekazu krajowego oraz oplaty za dany przekaz - zgodnie



z zai^cznikiem nr 1 do umowy. wielkosc procentowa prowizji od kwoty wysyianej wynosi: %. Oplata za
jeden przekaz wynosi zi.

Wynagtodzenie za realizacj? kazdego z przekazow pocztowych zagranicznych b?dzie opieralo si? na
sumie wynagrodzenia prowizyjnego zagranicznego od wartos'ci przekazu oraz oplaty za dany przekaz - zgodnie
z zai^cznikiem nr 1 do umowy. wielkosc procentowa prowizji od kwoty wysyianej wynosi: %. Oplata za
jeden przekaz wynosi zl"

Odpowledz na pvtanie 15

Termin odpowiedzi na reklamacj? dotyczy using pocztowych w obrocie krajowym. Natomiast w
przypadku using pocztowych swiadczonych w obrocie zagranicznym pierwszehstwo maj^ zasady
okreslone

w mi^dzynarodowych przepisach pocztowych.

Odpowledz na pvtanie 16

§ 6 ust. 12 wzorn umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:

„Za dzien zaplaty uznaje si? dzien wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy, za wyj^tkiem
swiadczenia uslug przy pomocy maszyny frankuj^cej, wowczas za dzien zaplaty uznaje si? dzien obci^zenia
rachunku bankowego Zamawiaj^cego".

§ 5 ust. 11 wzoru umowy pakiet n otrzymuje brzmienie;

„Za dzien zaplaty uznaje si? dzien wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy".
§ 4 ust. 13 wzoru umowy pakiet III otrzymuje brzmienie:

„Za dzien zaplaty uznaje si? dzien wplywu srodkow na rachunek bankowy Wykonawcy".

Odpowledz na pvtanie 17

Ppkt. 1 - Zamawiaj^cy wyraza zgod?.

Wysokosc przedmiotowej kary zmienia si? we wzorze umowy pakiet I z 1% na 0,1%.

Ponadto poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiej^:
1) wyst^pienie sytuacji opisanych w § 3 ust. 6, lub

2) niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow, o ktorych mowa w § 4 ust.l, lub

3) zagubienie przesylki,

- w przypadku co najmniej 500 przesylek. W celu obliczenia, czy przeslanka dotycz^ca co najmniej 500
przesylek wyst^pila, wszystkie przypadki dotycz^ce pkt 1-3 sumuje si?.

Ppkt.2 - Zamawiaj^cy wyraza zgod?, jednakze kar? umown^ za raz^ce naruszenie przez Wykonawc?
postanowieh umowy okresla si? na 40 zl.

Poprzez raz^ce naruszenie umowy Strony rozumiej^:

1) wyst^pienie sjduacji opisanych w § 2 ust. 6, lub

2) niedotrzymanie terminow, o ktorych mowa w § 3 ust.l, lub

3) zagubienie przesylki,

- ktore mialo miejsce w stosunku do co najmniej 50 przesylek

W celu obliczenia, czy przeslanka dolycz^ca co najmniej 50 przesylek wystqpila, wszystkie przypadki
dotycz^ce pkt 1-3 sumuje si?.



Ppkt.3 - Zamawiaj^cy wyraza zgod?, jednakze kar? umown^ za raz^ce naruszenie przez Wykonawc?
postanowien umowy okresla si? na 550 zt.

Ppkt.4 - Zamawiaj^cy nie moze wyrazic zgody na wykreslenie wszystkich zapisow dot. kar umownych
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

Ponadto pragn? zauwazyc, ze zachowanie Wykonawcy jest niezrozumiaie. W trakcie poprzedniej
procedury o udzielenie zamdwienia publicznego, ktora zostaia uniewamiona na pocz^tku biez^cego
miesi^ca, Wykonawca wnioskowai o ziagodzenie wskazanych w ppkt 4 kar umownych, na co
Zamawiaj^cy wyrazil zgod?. Zamawiaj^cy nie widzi celowosci zwracania si? o kolejn^ modyfikacj?, tak,
aby zmodyfikowac teraz zapisy, ktore zostaly wprowadzone w wyniku sugestii tego samego Wykonawcy.

Pragn? tez zauwazyc, ze Zamawiaj^cy jako podmiot sektora fmansow publicznych jest zobowi^zany do

zabezpieczenia swoich podstawowych interesow w umowie poprzez zapisy okreslaj^ce mozliwosc
naliczenia kar umownych w przypadku niedopelnienia zobowi^zah umownych przez Wykonawc?.
Wyrazenie zgody na ich usuni?cie mogioby doprowadzic do sytuacji, iz Wykonawca moglby bez zadnych
konsekwencji nie realizowac lub nienale^cie realizowac umow?. Sugerowane propozycje d^z^ do zmiany
umowy w taki sposob, aby usun^c wszelkie zapisy narzucaj^ce na Wykonawc? jakqkolwiek

odpowiedzialnosc za realizacj? umowy, co jest niedopuszczalne. Zdaniem Zamawiajqcego takie
zachowanie stanowi nadu^cie ze strony Wykonawcy, ktoiy jest swiadomy, iz post?powanie nie cieszy si?
du:^m zainteresowaniem.

Ppkt.5 — Zamawiaj^cy wyraza zgod?. Z § 9 ust.3 wzoru umowy pakiet I oraz z § 8 ust.3 wzoru umowy

pakiet 11 usuwa si? mozliwosc naliczenia kar umownych w przypadku rozwi^zania umowy w przypadkach
tam okreslonych.

Ppkt. 6 - Zamawiaj^cy wyraza zgod?.

§ 12 ust. 1 wzoru umowy pakiet I ptrzymuje brzmienie;

W trakcie trwania umowy, a takze po jej rozwiqzaniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby
lub podmioty, ktore wystepujq, po stronie Wykonawcy przy reaHzacji niniejszej umowy zobowi^zane do

zachowania w tajemmcy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych,
finansowych, handlowych, prawnych i organizacjjnych, medycznych, danych osobowych podstawowych, jak i
wrazhwych, uzyskanych w trakcie reahzacji umowy niezaleznie od form uzyskania tych informacji oraz ich
zrodla. Odpowiedzialnosc za naruszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek
informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy bez wypowiedzenia oraz
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia calkowitego brutto, o ktorym mowa w

§6 ust.l umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow, przy jednoczesnym zachowaniu przez
Zamawiaj^cego prawa do dochodzenia naleznego mu odszkodowania na zasadach ogolnych, zgodnie z
Kodeksem cywilnym, ustaw^ Prawo pocztowe oraz Regulaminami Wykonawcy, stanowi^cymi zalq,czniki do

umowy.



§ 11 ust. 1 wzoru umowy pakiet n otrzymuje brzmienie:

W trakcie trwania umowy, a takze po jej rozwi^zaniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby
lub podmioty, ktofe wyst^puj^ po stronie Wykonawcy przy reaUzacji niniejszej umowy sq, zobowi^Zane do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotyczq,cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych,
finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, medycznych, danych osobowych podstawowych, jak i
wrazhwych, uzyskanych w trakcie reaHzacji umowy niezaleznie od form uzyskania tych informacji oraz ich
zrodia. Odpowiedzialnosc za naruszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek
informacji stanowi^cej tajemnicg uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy bez wypowiedzenia oraz
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia caikowitego brutto, o ktorym mowa w
§5 ust.l umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow, przy jednoczesnym zachowaniu przez

Zamawiaj^cego prawa do dochodzenia naleznego mu odszkodowania na zasadach ogolnych, zgodnie z
Kodeksem cywilnym, ustaw^ Prawo pocztowe oraz Regulaminami Wykonawcy, stanowi^cymi zal^czniki do
umowy.

§ 10 ust. 1 wzoru umowy pakiet III otrzymuje brzmienie:

W trakcie trwania umowy, a takze po jej rozwi^zaniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby
lub podmioty, ktore wystgpuj^. po stronie Wykonawcy przy reaHzacji niniejszej umowy s^: zobowiqzane do

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych,

finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, medycznych, danych osobowych podstawowych, jak i
wrazhwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form uzyskania tych informacji oraz ich

zrodia. Odpowiedzialnosc za naruszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek

informacji stanowi^,cej tajemmc^ uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy bez wypowiedzenia oraz
nahczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia caikowitego brutto, o ktorym mowa w

§4 ustl umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow, przy jednoczesnym zachowaniu przez

Zamawiaj^cego prawa do dochodzenia naleznego mu odszkodowania na zasadach ogolnych, zgodnie z
Kodeksem cywilnym, ustawq, Prawo pocztowe oraz Regularninarni Wykonawcy, stanowi^cymi zal^czniki do

umowy.

Odpowiedz na pvtanie 18

Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na calkowite wykreslenie przedmiotowych zapisow dot. kar umownych.

Zarzut, iz „kara umowna ma charakter przychodowy, co stoi w sprzecznosci z Kodeksem cywilnym",

bior^c pod uwag§ rol? pelnion^ przez kary umowne, a takze jej wysokosc (50 zl) jest bezzasadny.

Zamawiajqcy, jako podmiot sektora finansow publicznych nie moze wyrazic zgody na usuni^cie

wszystkich kar umownych. Argumenty przytoczone w odpowiedzi na pytanie 17, ppkt. 4 s^ aktualne.

Zamawiaj^cy zmniejsza wysokosc przedmiotowej kary umownej z 50 zl na 20 zl.

Stosowne zmiany uwzgl^dnia si? we wzorach umow pakiet I oraz U.

Odpowiedz na pvtanie 19

Zamawiaj^cy wyraza zgod?.
§ 12 ust. 2 wzoru umowy pakiet I otrzymuje brzmienie:
Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby lub podmioty, ktore wystgpuj^ po stronie Wykonawcy przy realizacji

nimejszej umowy zobpwi^zane s^ do zachowania tajemnicy, o ktorej mowa w ust.l. Za dotrzymanie ww.

zobowi^zania odpowiedzialny jest Wykonawca.



§ 11 ust. 2 wzoru umowy pakiet n otrzymuje brzmienie:
Pracownicy Wykonawcy otaz inne osoby lub podimoty, ktore wyst^pujq, po stronie Wykonawcy przy realizacji
niniejszej umowy zobowiqzane do zachowania tajemnicy, o ktorej mowa w ustl. Za dotrzymanie ww.
zobowi^zania odpowiedzialny jest Wykonawca.

§ 10 ust. 2 wzoru umowy pakiet m otrzymuje brzmienie:
Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby lub podmioty, ktote wystgpuj^ po sttonie Wykonawcy przy realizacji
nimejszej umowy zobowi^zane s^ do zachowania tajemnicy, o ktorej mowa w ustl. Za dotrzymanie ww.
zobowi^zania odpowiedzialny jest Wykonawca.

Odpowledz na Pvtanie 20

Zamawiaj^cy zal^cza zmieniony formularz.

Odpowledz na Pvtanie 21

Nie. Osoby wskazane we wzorze umowy s^ osobami wyznaczonymi do biezqcego uzgadniania jej
realizacji pomi^dzy Stronami.

Odpowledz na pvtanie 22

Zamawiajqcy wyraza zgod?.

§ 6a ust.2 wzoru umowy pakiet I, § 5a ust.2 wzoru umowy pakiet 11 oraz § 4a ust.2 wzoru umowy pakiet I
otrzymuje brzmienie:

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosc wynagrodzenia netto nie zmieni si?, a wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw.
Powyzsza zmiana oraz jej wplyw na koszty realizacji zamdwienia musz^ zostac wykazane przez Wykonawcy w
oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 5.

Zamawiaj^cy jednoczesnie informuje, iz dokonuje zmiany formularza opis przedmiotu zamdwienia
i kalkulacja cenowa pakiet I (w zal^czeniu).

Ze wzgl^du na koniecznosc uwzgl^dnienia odpowiedzi w tresci oferty, termin skladania ofert
przedluza si? do dnia 30.01.2018 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nast^pi w tym samytn dniu
o godz. 12.30.
W zwi^zku z powyzszym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania oraz otwarcia ofert
ulega pkt XI Ht. D (rainka) oraz pkt XII ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Zal^czniki:

-pytania Wykonawcy,

-poprawiony formularz opis przedmiom zamdwienia i kalkulacja cenowa pakiet II,
-poprawiony formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa pakiet I.
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