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WYKONAWCY UBlEGAJĄCY SlĘ
o UDzlELENlE zAMoWENlA

oDPoWlEDZl NA PYTAN|A WYKoNAWCÓW

PRZETARG NlEoGRANlcZoNY NA: śWlADczENlE UsŁUG PoczToWYcH NA TERENlE
MlAsTA PloTRKoWA TRYBUNALSK|EGo DtA URZĘDU MlAsTA PloTRKoWA
TRYBUNALSK|EGO OD 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

1. W Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, Rozdział lll Opls przedmiotu

ZamóWienia, pkt 7 , Zamawiający zawarł informację następującej treści:

,,Pnesyłki przeznaczone do v,tystania z zachowaniem terminu nadania

zgodnie z oń. 57 §5 pkt 2 Kpa oraz ań. 12 §6 pkt 2 Ordynacji podatkowej

zostaną wyszczególnione na oddzielnym zestawieniu, przygotowanym

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie je nadawał w dniu ich odbioru

od Zamawiającego w placówce operatom wyznaczonego, a dokumenty

potwierdzające ten fakt (dowód nadania) dostarczy do Zamawiającego w

następnym dniu roboczym".

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na pytanie, czy w opisanym
powyzej przypadku będą miały zastosowanie wskaźniki doręczeń dla
przesyłek nie będących przesyłkami najszybszej kategorii określone w
Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r,
w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora
wyznaczoneg o?

Pragniemy zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, ze Zamawiający określił w
Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia terminy realizacji dla
poszczególnych usług, na które w przypadku przekazania przesyłek do
operatora wyznaczonego Wykonawca nie będzie miał wpływu, Taka sytuacja
powoduje, że Wykonawca może ponieść odpowiedzialność z tytułu
przekroczenia terminów realizacji usług, pomimo że usługa została
zrealizowana zgodnie z przepisami i wskaźnikami terminowości doręczeń,
które zostały określone dla operatora wyznaczonego oraz zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zakresie nadania części
przesyłek w placówce operatora wyznaczonego.



Odpowiedź na pvtanie 1.

Zamawiający wylaża zgodę na wskaźniki
wyznaczonego w przypadku przesyłek, o
slWZ.

doręczeń obowiązujące u operatora
których mowa w pkt. 7 Rozdziału lll

2. Czy Zamawiający moze określić szacunkowy wolumen korespondencji,

której tryb wymagał będzie nadania w placówce operatora wyznaczonego?

Odpowiedź na pvtanie 2.

Zamawiający nie może określić szacunkowego wolumenu przesyłek nadawanych
u operatora wyznaczonego z uwagi na fakt, że ilość takich przesyłek będzie wynikać
z bieżących potrzeb Zamawiającego, których nie można z góry określić.

3.V',l Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, Rozdział lll Opls przedmiotu

zamówienia, pkt. 2, ust, 2 Zamawiający zawarł informację następującej treści:

,,2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przesyłki listowe:
Ą zvĘkłe - w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu pobrania
ich z siedziby Zamawiającego,

u polecone - w telminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu
pobrania ich z siedziby Zamawiającego.

ą polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w terminie nie dłuższym
niż 48 godzin od momentu pobrania ich z siedziby Zamawiającego."

W związku z powyzszym Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie czy
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści zapisu na następujący:

,,2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przesyłki listowe:
Ą zw|l<łe - w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu

pobrania ich z siedziby Zamawiającego,

a1 polecone - w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu
pobrania ich z siedziby Zamawiającego.

ą polecane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w terminie nie
dłuższym niż 2 dni robocze od momentu pobrania ich z siedziby
Zamawiającego."

Odpowiedź na pvtanie 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację S


