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Do zainteresowanych
Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Przesyłki listowe” (nr ref. sprawy: FZP/ZP22/U/23/13) –wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 i 2
oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
Proszę o informację czy istnieje szansa zmiany w SIWZ (wyeliminowanie zapisu poniżej) w celu
złożenia Państwu naszej oferty ?
Rozdział X
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w
art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca był wpisany do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.poz. 1529);
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ
Zestaw II
Prosimy o wyjaśnienie treści Załącznika nr 9 do SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
oraz treści załącznika nr 4 do SIWZ „Wzór umowy” w następujących punktach:
1 Prosimy o wskazanie formatu dostarczanych przez Zamawiającego kopert zewnętrznych (C6,
C6/C5, C4, DL) a także rodzaju zastosowanego klejenia koperty (klejona na mokro, samoklejąca).
Odpowiedź:
Kaperty C5 (162x229 mm) samoklejące.
2. Prosimy wskazanie formatu dostarczanych
(insertowanych do kopert zewnętrznych).
Odpowiedź:
Koperty C6 (114x162 mm) samoklejące.
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3. Czy na kopertach zewnętrznych i zwrotnych sa naniesione jakieś znaki graficzne, logo, lub inne
nadruki?
Odpowiedź:
Nie.
4. W związku z tym, iż faktycznym nadawcą korespondencji będącej przedmiotem zamówienia
będzie wykonawca usługi konfekcjonowania, czy Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia
adresu centrum konfekcjonującego w miejscu przewidzianym na podanie adresu nadawcy na
kopercie pozostawiając jednocześnie możliwość umieszczenia przez siebie informacji tekstowej lub
logo zawierającego nazwę Zamawiającego (Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy
ATTIS) bez adresu siedziby.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, w miejscu adresu nadawcy ma być adres Zamawiającego.
5. Czy dostarczając gotowe koperty, Zamawiający przewiduje dostawę 1% nadwyżki nakładu
materiałów do konfekcjonowania (przede wszystkim kopert) celem zabezpieczenia ewentualnych
powstałych uszkodzeń w procesie kopertowania maszynowego?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający przewiduje jedną kopertę na jednego adresata.
6. Czy zamawiający jest w stanie przybliżyć co rozumie pod pojęciem „sukcesywna realizacja
przedmiotu umowy” (§ 4 pkt. 1 Umowy). Czy Zamawiający może określić przewidzianą wielkość i
częstotliwość partii konfekcjonowanej i wysyłanej korespondencji?
Odpowiedź:
Zamawiający określił wielkość zamówienia na 20000 szt, które zostanie wysłane w dwóch transzach.
Natomiast sukcesywna dostawa dotyczy przesyłek zwrotnych, w przypadku których nie da się
określić ilości.
Zestaw III
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi „Przesyłki listowe” polegająca na wysyłce 20 000
szt. listów zwykłych, ich konfekcjonowaniu oraz zwrotnym dostarczeniu w ramach opłaty
uiszczonej w formie przerzuconej na adresata.
Wykonawca prosi o doprecyzowanie:
a) czy będzie to jedna wysyłka obejmująca jednorazowo całość przesyłek (20 000 szt.), czy będzie
podzielona na transze? Jeżeli wysyłka będzie się odbywała cyklicznie w transzach, Wykonawca
prosi o wskazanie przybliżonych wolumenów każdej z wysyłek oraz planowanym ich nadaniu.
b) czy przesyłki będą traktowane jako zwykłe ekonomiczne, czy zwykłe priorytetowe?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje dwie transze przesyłek traktowanych jako zwykłe ekonomiczne.
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ § 4 ust. 2
o następującą treść:
„Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania usługi
konfekcjonowania na wskazany przez Wykonawcę adres”.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 4 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ w następujący sposób:
„Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania usługi
konfekcjonowania na adres wskazany przez Wykonawcę na terenie Warszawy”.
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3. Czy Zamawiający dopuszcza wysyłkę raportu w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail
najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu zlecenia tj. po skonfekcjonowaniu przekazanego
materiału i przekazaniu do doręczenia (czyli nadania)? Wykonawca zwraca się z prośbą o
wykreślenie § 5 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ, ponieważ terminy wskazane przez
Zamawiającego nie dają możliwości Wykonawcy do wywiązania się z terminów na wystawienie
faktury określonych Przepisami Prawa (7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego w przypadku
sprzedaży ciągłej).
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia brzmienie § 5 załącznika nr 4 do SIWZ w następujący sposób:
„1. Wykonawca do 2 dnia każdego miesiąca kalendarzowego przekaże w formie elektronicznej na
wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-mail raport z wykonanych usług zawierający co
najmniej datę oraz zestawienie usług wykonanych w ramach przedmiotu Umowy, stwierdzone na
podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych w miesiącu poprzedzającym złożenie raportu.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.”
4. Wykonawca zwraca uwagę, że podstawą wystawienia faktur są dokumenty potwierdzające
wykonanie usługi tzw. dokumenty nadawcze. Wykonawca nie może zaakceptować uwarunkowania
wystawienia faktury akceptacją raportu przez Zamawiającego, które niesie realne ryzyko
niedotrzymania terminu na wystawienie faktury przewidzianego Przepisami Prawa (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku - w przypadku sprzedaży ciągłej
- 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego). Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z
prośbą o modyfikację zapisu § 5 ust. 3 Załącznika nr 4 do SIWZ na następujący: „Podstawą
wystawienia faktury jest suma opłat za nadane i zwrócone przesyłki oraz zrealizowane usługi
dodatkowe, stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych zgodnie z cennikiem
obowiązującym w dniu nadania przesyłek”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia brzmienie § 7 ust 7 załącznika nr 4 do SIWZ w nastęujący sposób:
„7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi. Podstawą do
obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie suma opłat za nadane i zwrócone przesyłki
oraz usługi dodatkowe objęte Umową, stwierdzone na podstawie dokumentów nadawczych i
oddawczych.”
5. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 7 ust 6 Załącznika nr 4 do SIWZ na następujący: „
Podniesienie stawek VAT spowoduje odpowiednie podniesienie wartości brutto, a ich obniżenie
spowoduje odpowiednie obniżenie wartości brutto”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu
informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę
wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami
sporządzania faktury. Termin płatności faktury od daty wystawienia z tytułu świadczonych usług
został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu
fakturowania wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu
środków oraz opóźnień w ich płatnościach.
Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu w § 7 ust. 9 Załącznika
nr 4 do SIWZ na następujący:
„Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Finansów z 28 listopada 2008r. Wykonawca zobowiązuje się wysłać fakturę
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Zamawiającemu niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po jej wystawieniu przesyłką
poleconą, priorytetową.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 7 ust. 10 Załącznika nr 4 do SIWZ na rzecz
zdefiniowania dnia zapłaty jako dnia uznania rachunku bankowego Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Wykonawca wnosi o rezygnację z § 9 Załącznika nr do SIWZ dotyczącego kar umownych i
zwraca się z prośbą aby Zamawiający wyraził zgodę na stosowanie warunków i wysokości
odszkodowań, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z
Regulaminami Wykonawcy oraz ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.
Nieprawidłowości będą rozpatrywane w trybie reklamacyjnym, a przyznane odszkodowanie będzie
wypłacone na wskazany rachunek Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie następujących zapisów do Załącznika nr 4 do SIWZ:
a) W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki
ustawowe. Odsetki ustawowe będą płacone przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.
b) W przypadku zalegania z zapłatą należności Wykonawcy powyżej 21 dni od określonego terminu
płatności. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji usługi na podstawie
niniejszej umowy począwszy od następnego okresu rozliczeniowego do czasu pełniej spłaty
należności.
c) Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach regulujących działalność
pocztową, których wejście w życie uniemożliwi realizację usług na warunkach określonych
niniejszą umową.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, dodając ustęp 5 i 6 do § 9, w nastęujący sposób:
„5. W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki
ustawowe. Odsetki ustawowe będą płacone przez Zamawiającego na podstawie noty odsetkowej.
6. W przypadku zalegania z zapłatą należności Wykonawcy powyżej 21 dni od określonego terminu
płatności. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji usługi na podstawie
niniejszej umowy począwszy od następnego okresu rozliczeniowego do czasu pełniej spłaty
należności.”
Oraz dodając ustęp 5 do §8 w brzmieniu:
„5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach regulujących działalność
pocztową, których wejście w życie uniemożliwi realizację usług na warunkach określonych niniejszą
umową.”
10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wzoru umowy Wykonawcy zgodnej z
jego regulaminami świadczenia usług i ustawą Prawo Pocztowe oraz zapisami SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
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11. Czy Zamawiający dopuszcza sytuację otrzymywania dwóch faktur dotyczących przedmiotu
zamówienia? Jedna faktura dla przesyłek nadawanych oraz usługę konfekcjonowania, druga
obejmowałaby grupę przesyłek zwracanych do nadawcy w ramach realizacji usługi „Opłata
przerzucona na adresata”.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Zestaw IV
1. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej „upoważnienia do
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych” stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ.
Wykonawca informuje, że posiada wewnętrzne imienne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych oraz oświadczenia o zachowaniu poufności. W związku z powyższym czy Zamawiający
będzie honorował wewnętrzne upoważnienia Wykonawcy, czy będzie wymagał dodatkowych wg
w/w załączników?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wewnętrzne upoważnienia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach.

Zatwierdził
Dyrektor
Wiktor Masłowski
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