Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
IZ.271.18.2014

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie

usług

pocztowych”
________________________________________________________________
Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
udzielamy odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w sprawie udzielenia zamówienia na
świadczenie usług pocztowych:
Pytanie nr 1
W formularzu cenowym (załącznik nr 1 do IDW) część I należy wskazać ceny za
poszczególne rodzaje przesyłek.
Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić ilości przewidywanych do nadania poszczególnych
rodzajów przesyłek w następujących przedziałach wagowych:
a) do 50 g ;
b) ponad 50 g do 100 g,
c) ponad 100 g do 350 g,
d) ponad 350 g do 500 g,
e) ponad 500 g do 1000 g,
f) ponad 1000 g do 2000 g?
Powyższe dane są niezbędne do skalkulowania prawidłowej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 2
Zamawiający w formularzu oferty (załącznik nr 1 do IDW) część I i część II wskazuje usługi,
z których zamierza korzystać w trakcie realizacji umowy. Zamawiający przewidział nadanie
przesyłek a co za tym idzie powinna być również określona możliwość ich zwrotu. W opinii
Wykonawcy istnieje możliwość, że każda wymieniona w załączniku nr 1 do IDW nadana
przesyłka z różnych, niezależnych od Wykonawcy powodów może zostać zwrócona. Co
więcej, Zamawiający w treści SIWZ część I pkt 4 opisując przedmiot zamówienia oraz w
części II SIWZ - wzór umowy § 1 ust. 1 i w części III SIWZ przewiduje możliwość zwrotu
przesyłek,
W związku z powyższym Wykonawca prosi o podanie w formularzu cenowym część I i
część II wolumenu przesyłek zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich
doręczenia odpowiadających nadanym przesyłkom. W innym przypadku Wykonawca naliczy
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opłatę za zwrot przesyłek do Zamawiającego zgodną z ceną obowiązującą w dniu zwrotu
przesyłki.
Powyższe informacje są niezbędna do prawidłowego skalkulowania oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 3
W załączniku nr 1 do IDW - formularz cenowy należy podać ceny dla przesyłek
rejestrowanych ekonomicznych w obrocie zagranicznym (poz. 43 - 46),
Wykonawca informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie zmiana do obecnego
artykułu 13 Światowej Konwencji Pocztowej, która polegać będzie na rezygnacji Krajów
członkowskich Światowego Związku Pocztowego ze świadczenia fakultatywnej usługi
polecenia dla przesyłek ekonomicznych. Tym samym, zostanie zlikwidowana kategoria
ekonomiczne przesyłki listowe polecone w obrocie zagranicznym,
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o dopuszczenie zmiany i potraktowanie tych
przesyłek jako przesyłki rejestrowane priorytetowe (będące przesyłkami najszybszej
kategorii) oraz modyfikację formularza cenowego.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie, że w formularzu oferty wykreśla
przesyłki listowe polecone ekonomiczne. W dniu 22.12.2014 r. SIWZ ulega zmianie w tym
zakresie.
Pytanie nr 4
Zgodnie z treścią SIWZ część II - wzór umowy § 2 ust. 4 oraz część III pkt 10: „Wykonawca
będzie doręczał Zamawiającemu do jego siedziby pokwitowane przez adresata potwierdzenie
odbioru przesyłki niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w
ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia".
Wyjaśniamy, że świadczenie przez Wykonawcę usługi dodatkowej „potwierdzenia odbioru
przesyłki rejestrowanej” jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług
powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z dnia 09.05.2013 r„ póz. 545). W
przedmiotowym rozporządzeniu w § 31 ust. 1-3 określono zakres świadczenia wskazanej
usługi. Uzyskanie potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowane] lub kwoty pieniężnej
określonej w przekazie pocztowym zostało unormowane ponadto w Ustawia z dnia 23
listopada 2013 roku Prawo pocztowe (Dz, U. z 29 grudnia 2012 roku, póz. 1529) w art. 46 pkt
2 ppkt 6).
Wskazane wyżej regulacje nie określają gwarantowanego terminu zwrotu pokwitowanego
przez adresata potwierdzenia odbioru.
Na podstawie art. 47 pkt 1) ustawy Prawo pocztowe zostały w Rozporządzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania
usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z dnia 09.05.2013 r, póz. 545)
określone minimalne wymagania w zakresie jakości usług - do których przestrzegania
Wykonawca został zobowiązany. Tym samym w świetle obowiązujących przepisów
Wykonawca doręcza do siedziby nadawców pokwitowane przez adresata potwierdzenia
odbioru niezwłocznie po dokonaniu przesyłki lecz nie gwarantuje ich doręczenia w ciągu 7
dni roboczych.
Czy w świetle powyższych wyjaśnień Zamawiający dopuszcza możliwość doręczania
Zamawiającemu potwierdzeń odbioru przesyłki niezwłocznie po dokonaniu doręczenia
przesyłki w terminie innym (dłuższym) niż wskazany?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 5
Zgodnie z treścią SIWZ część II - wzór umowy § 2 ust, 6 Zamawiający wymaga aby
Wykonawca dostarczał przesyłki w godzinach 8:00 - 10:00.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że przesyłki będą dostarczane przez Wykonawcę
zgodnie z jego możliwościami logistycznymi tj. w godzinach 10:00 - 11:00?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 6
W SIWZ część II - wzór umowy § 6 ust. 2 Zamawiający określa termin płatności tj. „30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VA T'
Czy biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy oraz ze względu na
fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności,
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności za zrealizowane usługi pocztowe według
proponowanego zapisu: „21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej
faktury"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 7
Zgodnie z treścią SIWZ część II - wzór umowy § 6 ust. 3 „za dzień dokonania zapłaty
przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu".
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu na następujący: „za dzień dokonania
zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ w tym zakresie.
Pytanie nr 8
Zgodnie z treścią SIWZ część II - wzór umowy § 8 ust 1 „Z tytułu rozwiązania umowy za
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §4 ust. 1"
Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszanie wysokości kary umownej za odstąpienie od
umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca co najmniej o 1/2?
Kary umowne określone w wysokości wskazanej powyżej, będą - zdaniem Wykonawcy uznane, w każdym wypadku, za Kary rażąco wygórowane.
Zgodnie, bowiem z treścią art. 484 § 2 k,c. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części
wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy
kara umowna jest rażąco wygórowana." Taka możliwość podważania wysokości kary
umownej, nie tylko może narazić strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże
się z niepewnością, co do praw i obowiązków stron.
Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi
Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla
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Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się o
rozważanie, czy kara umowna w wysokości zaproponowanej w 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w umowie, nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ.
Pytanie nr 9
Zgodnie z treścią SIWZ część II - wzór umowy § 2 ust. 18"
„Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić Wykonawcy po upływie 14 dni
od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później Jednak niż 12 miesięcy od Ich nadania. Termin
udzielenia odpowiedzi na reklamacje nie może przekroczyć 30 dni dla przesyłek krajowych oraz 90 dni
dla przesyłek zagranicznych od dnia otrzymania reklamacji."
Wykonawca informuje, że w przypadka niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym przysługuje prawo
wniesienia reklamacji w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki.
Natomiast do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym zgodnie z Art. 4 Ustawy
z dnia 23 listopada 2013 rok Prawe pocztowe (Ot. U. z 23 grudnia 2012 roku, Strona 5 z 10
poz. 1529) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania międzynarodowych przepisów
pocztowych.
Zgodnie z Artykułem 17 światowej. Konwencji Pocztowej - Genewa 2008 każdy operator
pocztowy jest zobowiązany przyjąć reklamacje dotyczące każdej przesyłki nadanej w jej
służbie lub w służbie innej administracji pocztowej pod warunkiem, że reklamacje te zostaną
złożone w okres/e sześciu miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę treści ust 18 na następującą; „Termin
zgłoszenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących
przedmiotem zamówienia oraz termin udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę na reklamację
nie może przekroczyć terminów określonych w obowiązujących przepisach pocztowych.''
Zgodnie z treścią SIWZ część II - wzór umowy § 8 ust. 4 „Jeżeli w przypadku, o którym
mowa w ust. 3 Zamawiający zleci zastępczo wykonanie usługi Innemu operatorowi, kosztami
poniesionymi z tytułu wykonania tej usługi obciąży Wykonawcę.
a) Czy Zamawiający określając „zlecić usługę" ma na myśli tylko usługę odbioru przesyłek i
dostarczenie ich do punktu nadania?
b) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z powyższego zapisu z uwagi na fakt,
że § 8 ust. 3 przewiduje karę umowną za nieodebranie przesyłek w danym dniu?
c) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy zapisu o treści: „Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione odebranie przesyłek lub ich nieodebranie w
przypadku działania siły wyższej, która uniemożliwi odbiór przewóz i nadanie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza po rozstrzygnięciu przetargu uzupełnienie treści umowy o
kwestie technologiczne takie jak: wskazanie placówek pocztowych nadawczych, które będą
obsługiwały Zamawiającego, treść obowiązujących nadruków na przesyłkach o uiszczonej
opłacie oraz regulaminy technologiczne Operatora lub podpisanie porozumienia
doprecyzowującego powyższe kwestie?.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ. Jednak dopuszcza podpisanie porozumienia
doprecyzowującego powyższe kwestie, po podpisaniu umowy.
Pytanie 11
Zgodnie z treścią SIWZ część II – wzór umowy § 6 ust 6 „W przypadku braku
podwykonawców do faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć oświadczenie, że
przedmiot umowy wykonał sam bez udziału podwykonawców”
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z comiesięcznego oświadczenia
Wykonawcy w powyższym zakresie na rzecz złożenia przez Wykonawcę w umowie lub w
osobnym dokumencie 1 oświadczenia, że przedmiot zamówienia wykona własnymi siłami
bez udziału podwykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisów w SIWZ.
Iwona Poszwa – Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych
………………………………
(podpis Zamawiającego)
Lubsko, dnia 22 grudnia 2014 r.

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
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