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vlrYKoNAWcY uBlEGAJĄCY slĘ
o UDzlELENlE zAMoWlENlA

oDPoWlEDZl NA PYTAN lA WYKoNAWcoW

PRZETARG NlEoGRANlcZoNY NA: śWlADczENlE USŁUG PoczToWYcH NA TERENIE

M]ASTA P|OTRKOWA TRYBUNALSKIEGO DLA URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA

TRYBUNALSKIEGO OD 01.01,2016r, do 31,12,2016r,

'"f ")"r,]."-a'*, może potwierdzió, ż€ pźesyłki uięte w 
_|ozyc1i 

1-3, Formularza ofertowego

9tanowiącego zalączniknr 1. do slwz wymagają zaśtosowanie pźepisów kodeksu postępowania

Administracyjnąo (art, 57 §, 5 pkt, 2 ) i Kodek§u Postępowania Cywilnego (ań, 165 § 2\ ? popzez

podanie ilości pźesyłek objętych WymogiBm zachowania prawidłowego terminu nadania d|a pi§m

ulzędowych W formu|aźu ofertowym,

W związku z lyń oazmaiąc na uwadze pkt, 7) Rozdział lll, slwz - opis pzedmiotu zamówienia

prosimy o dodanie do FoRMULARZA oFERToWEGo Zalącznik nr 1 do slWZ - w iabeli

asońymentowo - cenowei następuiącei pozycii:

Prżesyłki poleconą za zwrow; Potwierdzeniem odbioru - Nłegy'/ki rejestrowane nie będące

pnQśyłkami nalszybsz,j ra1ggorii nadana u opentora wąacżone§to - do 350 g GABARW A,

odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie może określić liczby przesyłek do wysłania z zastosowaniem art, 57 § 5 pkt 2 Kpa

i art. 165 § 2 Kpc z uwagi na i.ri,'* 
'r"le 

takich przesyłek, będzie wynikać z bieżących potrzeb

Zamawiającego, których nie można z góry określić, Wobec tego Zamawiający nie wyraża zgody na

dodanie do formularza ofertowego takiej pozycji,

Pytanie 2. i^ l.l,ń ń.7Aż nodwvkonawcóW

W związku z faktem, iż Zamawiaiący dopuszcza możliwość świadczenia usług przez podwykonl

zwrscamy się z pro§ba o odpowiedź na poniż§ze pytania:

,1) czy Zamawiający zakłada, ze będzie zobowiązany do podziału korespondencii

i twoźenia odrębnych dokumentóW nadawczych dla przesyłeK nadawanych W imieniu i na źecz

Zam awiaiącego pźez WykonawĘ?

ż} czy zamawiający zakłada konieoznośó nanoszenia pźez zamawiającego innych

nadrukóWznakóW op,tv n" przu,vłx"ch, które Ędą nadawane u różnych operatoróW?

3) czy zamawiający zaxtada, iż odbiór awizowanych prze§yłek, Kóre nie byłyby relliz::1e ezez

operatora o*oo*"no o,ib, możlw w różnych placówka,h pocxowych - zarówno operatora

wyznaczonego iak i innego operalora?



4) czy zamawiający uwzględnil, iż ust]awa 2 dnia 23listopada 2012 r. Prawo pocztowe |Dz. v. z

2012 r., ?oz. 1529, ze zm. dalej: "Prawo 
Poczlowe") przewiduie odpowiedzialnośó operatola

pocźowego za świadczoną p,zez niego usługę, w plzypadku utraty, ubyłku, uszkodzenia

pże§yłki bądż niewykonania lub nienależytego wykonania pżedmiotu umowy zamawiaiący nie

Ędzie mogł dochodzić odszkodowania od pośfednika, ponieważ pośrednik nie będzie realizował

dła niego usfugi pocaowej.

czy Zamawiający uwzględnił, iż w pzypadku świadczenia usług pżez pośrednika na

Zamawia,ącymbędzie§poczyllvalobowiązekuiszczeniaopłatyzazwrotpzesyłkidonadawcy
(po wyczerpaniu moź|iwości jej doręczenia adresatowi)? To element Wy§tępujący w przypadkach

odmowy pźyjęcia pźe§yłki pzez adresata bądź nieodebrania pzesyłki po av/izac,|i W

określonym przepisami cza§ie. stawka oplaly za Zwrot pże§yłki ąestrowanej po Wyczerpaniu

możliwościdoręczenie/wydaniaodbiorcy,któreinadaniezostałoopłaconeznaczki€m
pocżowym, pobierana byłaby na podstawie oraz zgodnie z cennikiem usĘ powszechnych w

obrocie krajowym i zagranicznym od nadawcy tj, Zamawiającego, Opłata zostanie pobrana w

formie gotówki, p,zed wydaniem pęesyłki paez listonosza, Podstawę prawną do żądania

zapłaty za zwrot pżesyłek §tanowi art. 32 Prawa Pocztowego, zgodnie z którym: pźesyłkę

poczlową, której nie można doręczyó adregatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą

umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy, Za czynności vł,riązane ze zwrotem

pŹesyłkioperatortenmożeżądaóuiszc:eniaolatywwysokościokreślonejwcennikuusług
pocztowych albo w cenniku Usług pow§zechny§h albo w uńoMe,

6)CzyZamawiającyjestśWiadomy,iżbędziezobowiązanydołączaóróżnedrukipotwierdzenia

odbiofudonadawanychpzesyłek-jednewymaganepŻezoperaloraWyznaczonegÓ'zaś
drugiewymaganepŻezinnegooperatora?Wykonawcanadmienia'takŹeżewtakiejsytuacji

będzienastępo\łaćinnyspo§óbwykonaniausfugi*właściwydladanegooperatorapocztowego'
pży czym na druku potwierdzenia odbioru będzie poiawiaó 9ię.iako nadawca pżesylki nazwa

operatofa pocztowego, który w imieniu i na żeęz będzie nadawal pzesyłki u opefaton

poczlowego. powyższe budzi ryzyko, możliwości wykoźystania takiego dowodu odbioru

pze§yłki w postępowaniach prowadzonych plŻez Zamawiającego, jako dowodu,

7) czy zańawiąący, w pźypadku dopuszczenia możliwości nadawania pżesyłek pźez operatora

pocźowego w imieniu i na źecz zamawiającego, jest świadomy, iż faktycznym nadawcą

prze§yłek Ędzie wówczas operator pocńowy, a nie zamawiający? powyższe może budzió

wątpliwości adresatów prżesyłek oraz organów, którym zamawiający będzie pżedstawiał

dowody nadania korespondencji.

8) czy zamawiający, w prżypadku dopuszczenia możliwości nadawania gze§yłek pżez operatora

pocztowego w imieniu i na żeczzamawiającego, dokona modyfikacii treści slwz w taki sposób,

aby jednoznacznie zo§tały opisane wszystkie warunki świadczenia u§ług zarówno usług

pocztowych jak i uslugi pośrednictwa, bowiem w przypadku braku stosownych zmian, samo

dopuszczenia nadawania pzesyłek w imieniu i na rzęcz zamawiającego powoduje, że zapisy

slWZbędąstałyWspŹecznościzobowiązującymiprzepisamipr.Ma,wtymustawąPrawo
pocztowe,



Odpowiedź na pytanie 2,

Ad.1} Zamawiający nie zakłada tworzenia odrębnych dokumentów nadawczych dla podwykonawców

którzy zaWarli umowę z Wykonawcą.

Ad,2) Zamawiający nie zakłada nanoszenia nadruków/ znaków opłaty na przesyłki nadawane

u podwykonawców przez Wykonawcę.

Ad.3) Zamawiający dopuszcza odbiór przesyłek awizowanych, o których mowa w pkt.7 Rozdział lll

SlWZ w placówce pocztowej operatora Wyznaczonego.

Ad.4) Podwykonawca - zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa pocztowego ponosi odpowiedzialność Wobec

Wykonawcy. Wykonawca ponosi taką odpowiedzialność wobec Zamawiającego.

Ad. 5) Zamawiający nie przewiduje opłat za zwrot przesyłek.

Ad.6) Zamawiający przewiduje moźliwość dołączania innego druku potwierdzenia odbioru aniżeli ten,

który zapewnia Zamawiający, tylko W przypadku przesyłek, o których mowa W pkt. 7 Rozdział lll slWZ,

Ad.7) Nadawcą przesyłek jest Zamawiający a operator pocztowy - Wykonawcą. Ustawa Prawo
pocztowe dopuszcza wykonywanie usług pocztowych przez podwykonawców w imieniu operatora
pocztowego , który zawarł umoWę z Zamawiającym.

Ad.8) Konieczne postanowienia dotyczące współpracy Wykonawcy z podwykonawcą określa ań, 35

ustawy Prawo pocztowe. Zamawiający nie dopuszcza zmian W treści slWZ.

Pytanie 3.

§lwz nio uwzględnia,ią regulaminów wykonawcy. wykonawca świadczy u§ługi m.in. w oparciu o

regulaminy na mocy, których odbywa się świadczenie wykonywanych u§ług, w tym zapisy dotyczące

gwarantowanych terminów doręczania i zabezpieczenia praw zamawiającego w zakresie ich wymagania

i odpowiedzialności po §tronie wykonawcy. czy zamawiający dopuśzcza po wyboże ofeńy

wykonawcy dodanie do umowy zapisów dotyczących regulaminów maiących zastosowanie w

pżedmiotowym postępowaniu?

odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający uwzględniać będzie reguIamin Wykonawcy w przypadku zlecenia usługi pocztowej innej

niż Wynikająca z opisu przedmiotu zamóWienia - stosownie do § 5 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 4.

W formu|aźu nr 1 do S|WZ zamawiający zamieścił kalkulację do orerly. Wykonawca informu.ie, że

zamieszczone informacje są niewystarczaiące do pz€d§tawienia sto§ownej kalkulacji.

Przedmiotem zamówienia jest śWiadcżenie usług pocztowych w oblocie krajowym i zagranicznym,

zgodnie z zapisami u§tawy Prawo pocztowe - ań. 2 ust, 1 pkt 1) usluga pocaowa polega na

pzy|mowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu pzesyłek. w treści slwz w Rozdziale lll, pkt. 8, je§t

natomiast W§kazane, że Wykonawca ma również odbierać prze§yłki z siedziby zamawiaiącego. Nie iest

u§ługą poczlową odbiór pże§yłek z siedziby klienta _ odbiór przesyłek je§t uslugą tIanspońową. czy

zamawiający pźewiduje doprecyzowanie zapisów slwz w tym zakr€sie i cży zamawiający uwzględni

ceny odbioru przesyłek w formulazu cenowym? Wykonawca informuje, że odbiór pzesyłek z siedziby



Klienta nie je§t usfugą pocztową tym bardziei pow§zechną - odbióI pżesyłek jest usługą tran§pońową i

opłata za nią nie może zostać Wliczona W cenę jednostkową opłaty pocztowej za usługi listowe bądź

paczkowe. Pocźta Polska §.A jako operator Wyznaczony, zobligowany jest do świadczenia usług w

oparciu o zapisy Wynikające z Prawa pocztowego, zapisy łączące opłaty za uslugi pocaowe i odbiór W

jednei pozycji w praktyce uniemoż|iwia Poczde Polskiej s,A przysĘpienie do pzetargu i jest to

spżeczne z ań. 7 Ustawy Prawo zamóWień Publicznych, mówiący o równym traktowaniu wykonawców i

uczciwej konkurencji. Jednocześnie Wykonawca informuje, że usługa transpońowa podlega

abonamentowej opłacie mie§ięcznej uzależnionej o zadeklarowanych dni odbioru W miesiącu,

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o uzupelnienie FoRMULARZA oFERToWEGo - zaĘcznik

nr 1 do slwz - tabela asońymenlowo - cenowa o pozycię ,odbiór pżgsyłek z siedziby zamawiającego"

Odpowiedź na pytanie 4.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terenie miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w zakresie przyjmowania, przemieszczania idoręczania przesyłek pocztowych dla
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Zgodnie z pkt.9 Rozdział lll SlWZ odbioru przesyłek pocztowych będzie dokonywał upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża z8ody na wnioskowane uzupełnienie formularza
ofertoWego.

Pytanie 5.

czy zamawi?jrący pĘewiduje możliwość kolzystania z udostępnionego bezpłatnie pżez Wykonawcę,

naźędzia do nadewania płze§yłek W Wers,ii eleklronię..ej o.az ich śledzenia, dzięki któremu proces

plzygotowywania kore§pondencji ulegnie uproszczeniu?

Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający informuje, źe kryterium pozacenowym jest narzędzie do śledzenia online nadanych
przesyłek. Zamawiający korzysta z narzędzi informatycznych do nadawania przesyłek w wersji
elektronicznej dedykowanych dla administracji publicznej tj. z e-PUAP.

Pytanie 6.

czy Zamawiający pisząc:

Pżedmiotem zamóWienia Ędzie śWiadczenie pżez WykonawĘ u§ług pocztowych na terenie miasta

Piolrkowa Trybunalskiąo W zakresie pźyjmowania, p.zemieszczania i do,ęczania pże§yłek

pocźowych (pżesyłki listowe i paczki pocztowe) oraz ewentualnych zwrolóW, które będą realizowane

zgodnie z obowiąującymi prżepisami:

1) ustawy zdnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (uz,U. z2al2r., poz.1529),

ńa w szczeoólności na myśli nadawanie pże§yłek W ramach art. 17 Prawa Pocaowego ?

Odpowiedź na pytanie 6.

Nadawanie przesyłek w ra ma ch art, 77 Prawa pocztowego ma zastosowanie do przesyłek, o których
mowa W pkt. 7 Rożdżial lll SIWZ.



Pytanie 7.

czy zamawiający dopuszcza możliwość aby świadcząo usługi w ramach ninłejszego postępowania

Wykonawca umieszczał przesyłki Zamawiaiącego w innych kopeńach, w tym zawieąących inne nadruki

niż zamawia.iącego lub nadaweł pżesyłki zamawiaiąc€go jako nadawca w imigniu i na żecz

zamawia.iącego? w wyniku czego na dowodzie nadania będzie figurował inny podmiot niż zamawiający?

Odpowiedź na pytanie 7,

Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych oznaczeń na kopeńach niż tych świadczących o tym,
że nadawcą jest Zamawiający - Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Pytanie 8.

czy zamawiający dopu§zcża zawarcie umowy zgodnej z Regulaminami usług Wykonawcy ?

czy w pźypadku zgody Zamawiaiący żąda dolączenia do ofeńy takiego Regulaminu?

Odpowiedź na pytanie 8.

Patrz odpowiedź na pytanie 3.

Pytanio 9.

Zamawiający w pkt, 44. Rozdział lll, §lwz, określa termin płatności faktury VAT }ako: ,,21 dni od daty

doręczenia jej zamawiaiącemu" oraz W Pro,iekcie umowy W § 4 pkt, 3. jako 
"21 

dni od daiy otrzymania

pftez zamawiąącego prawidłowo wy§tawionej faktury VAT'

wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocaowe wystawiane §ą za pośrednictwem

scentralizowanogo sy§temu informatycznego, Kórego Wymogi określają takie kryt€ria ,jak termin

wy§tawienia faktury, datę Wysłania faktury do klienta, jak również termin płalności Ędący w ścisĘ

zateżności z terminami sporządzanie faktury. Termin płatności faktury od daty wy§tawienia z tytułu

świadczonych usług został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania

systemu faKurowania Wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwośó oszacowania lerminów Wpływu

środkóW oraz opóźnień W ich płatnościach.

Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z proŚbą o modyfikaqę powołanych powyże.i WarunkóW

określonych pżez zańałliaiącego W pkt. 3. ProjeKu Umowy na naśtępujące:

- ,,Wszelkie rozliczenia Wnikające z realłzacji niniejszej umow, w tym wystawiania faktur vAT,

dokonwane będąw terminia do 7 dni od zakończenia okresu rczliczeniowego.

- Należności Wnikaiące z famur VAT, zamawiający regulować będzie pnelewem na konto

wskazane na fawune w terminie 21 dni od daty jej Wstawienia". Dodatkowy Wykonawcą

zobowiązuj€ się W'ylać fawury najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich wstawieniu
p rzesyłką polecon ą pńorytetową,

Zgodnie z powyższym w pkt, 3. Proiektu Umowy Wykonawca wnosi o modwkację zapisu na

na§tępu,iący; ,,za dzień zaptaty przyjmuje się dzień uznania rańunku bankowego Wykonawcy".

Odpowiedź na pytanie 9.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w terminach rozliczeń. Zamawiający nie może
ponosić odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu do Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.



Pytanie 10.

zamawiający w pkt, 45, Rozdział lll SIWZ, oraz w Projekcie umowy W § 4 pkt. 4, wymaga

wyspecńkowania na faktuże za usługi pocztowe, nazw które będą odpowiadaó rodzajom pźesyłek

określonym w formulazu cenowym zał, Nr 2 B do umowy.

Wykonawca informuje, iź u§ługi realizowane są na pod§tawie RegulaminóW, które zawie€ją ściśle

określoną nazwę dla danej usfugi, a ponadto jak wskazano wcześniej faktury za usługi pocztowe

wystawiane są za pośrednictwem §centralizowanego systemu informatycznego, kóry uwzględnia te

nazwy. wykonawca zobowiązuje §ię na życzeni€ zamawiającąo do wcześniejszego podania nazw

usług odpowiadających rodzajom przesyłek określonym w fomulażu cenowym,

czy zamawia!ący dopuszcza użycie naz,łl usług obowiązujących Wykonawę, zgodnie z

pżedłożonymi Regulaminami u§ług ?

odpowiedź na pwanie 10.

Ze względu na konieczność usprawnienia i uproszczenia nadzoru nad wykorzystaniem wartoŚci brutto

zamóWienia, który stosownie do § 4 ust. 2 projektu umowy spoczywa na Zamawiającym - Zamawiający

nie dopuszcza możliwości zmiany nazw usług na te obowiązujące u Wykonawcy.


