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Kroczyce, dn. 7 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,
Dotyczy: postępowania ofertowego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego
przedmiotem jest "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Kroczyce ", UG- V.271.1. 00019.2015

Odpowiedzi na pytania
oraz modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

W nawiązaniu do pkt. 14 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26 listopada 2015 r. przedstawiam
złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

PYTANIE 1:
Zgodnie z utrwalonym już poglądem orzecznictwa (vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd
Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13), jednym z warunków zachowania zasady uczciwej
konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad i warunków
świadczenia usług w zakresie nadawania tzw. "przesyłek terminowych", tj. ww. przesyłek
rejestrowanych zawierających specjalistyczną korespondencję skierowaną do sądów (jak apelacja w
postępowaniu cywilnym, skarga w postępowaniu administracyjnym bądź skarga na orzeczenie Krajowej
Izby Odwoławczej) lub organów administracji publicznej (jak odwołania od decyzji w postępowaniu
administracyjnym), z których nadaniem w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
odpowiednie przepisy prawa (np. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 §
6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art. 83 § 3 ustawy Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art.198b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)
łączą skutek wniesienia pisma do sądu/urzędu przez stronę postępowania.
W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca - alternatywny operator pocztowy _ jest
podmiotem pośredniczącym w czynności nadania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego,
czyniąc to w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie
dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów
pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga,
aby nadawane były przesyłki terminowe, powszechnie akceptowanym przez szeroki zakres instytucji
państwowych, jak izby skarbowe, sądy, prokuratury, ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego.
Co istotne - operator wyznaczony - nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora
alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową, toteż Zamawiający nie może
w ma ać od w konawc osiadanialzawarcia umow z o eratorem w znaczon m (tzw. umowy
międzyoperatorskiej, na podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe), a operator wyznaczony nie
może odmówić przyjęcia przesyłek do nadania (zgodnie z treścią art. 48 ustawy Prawo Pocztowe).
Jest zresztą rzeczą oczywistą, że uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora
innego niż operator wyznaczony w zakresie nadawania tzw. przysyłek terminowych _ od zawarcia z
operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego _ wprost
wyłączałoby konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie
takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego, którego wszakże głównym i
de facto jedynym konkurentem na rynku usług pocztowych jest właśnie Wykonawca (wskazać
należy, że mimo to Wykonawca wielokrotnie podejmował bezskuteczne próby zawarcia tejże z Pocztą
Polską S.A.). Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, gdyż jak przykładowo



zauważyła Izba w wyroku z dnia 31 października 2014 roku sygn. KIO 2160/14: Po pierwsze [ ...j
Zamawiający w wyjaśnieniach treści siwz. [. ..} dopuścił możliwość, aby wykonawca zamówienia odbierał
przesyłki od Zamawiającego i przekazywał je do nadania w placówce operatora wyznaczonego. Po
drugie - InPost skorzystał z tej możliwości i wskazał wprost w ofercie, ze w zakresie dotyczącym
przesyłek wymagających zachowania terminu w dacie nadania, doręczanych w przypadkach
przewidzianych w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej, zamierza powierzyć wykonywanie zamówienia
operatorowi wyznaczonemu. Po trzecie - ponieważ Poczta Polska jako operator wyznaczony ma
obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, nie może odmówić przyjęcia takich przesyłek
nadawanych fizycznie przez InPost w imieniu i na rzecz Zamawiającego. (. ..) Poczta Polska podnosiła, że
rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego narusza art. 29 ust. 2 pzp, a zatem przepis odnoszący
się do opisu przedmiotu zamówienia. Aktualnie zaś, pomimo dopuszczenia przez Zamawiającego
doręczania wąskiej kategorii przesyłek przez wykonawcę zamówienia za pośrednictwem operatora
wyznaczonego, forsuje taką interpretację siwz., jakby takiego rozwiązania nie dało się zastosować z
uwagi na status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Interpretacji takiej nie sposób
zaakceptować, gdyż prowadziłoby to do wniosku, ze całe postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego jest fikcją, gdyż przedmiotowe zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Poczcie
Polskiej. Przede wszystkim w oczywisty sposób jest to sprzeczne z intencją Zamawiającego
uzewnętrzniona w postaci dokonywanych w toku postępowania zmian i wyjaśnień treści siwz., które
konsekwentnie zmierzały do rzeczywistego otwarcia prowadzonego postępowania na konkurencję, a co
Poczta Polska bezskutecznie usiłowała zablokować. Do tożsamych wniosków Izba doszła w wyroku w
sprawie o sygn. KIO 2601/14: Izba konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dopuszczenie nawet w ramach
wyjaśnień treści siwz. wykonania części zamówienia dotyczącej przesyłek specjalnych jako tzw. usługi
pośrednictwa umożliwia złożenie oferty przewidującej wykonanie zamówienia w taki sposób i nie
powoduje jej niezgodności z treścią siwz. Zamawianym / dopuszczonym w ramach przedmiotu
zamówienia jest świadczenie polegające na odebraniu przesyłek specjalnych od zamawiającego, ich
zaniesienie do placówki Poczty Polskiej i ich nadanie jako przesyłek w imieniu zamawiającego jako
przesyłki zamawiającego. (. ..) Przedmiotem zamówienia przestaje być w tym przypadku jedynie
świadczenie usług pocztowych, ale wykonawcy część zamówienia mogą wykonać również w inny,
dopuszczony przez zamawiającego, sposób, przy którym osiągnięte zostaną wszystkie cele zamówienia
oraz zachowane zostaną zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z przepisów
ustawy. (...) przedmiotowe odwołanie jest kolejną dokonywaną w ramach środków ochrony prawnej
próbą Odwołującego [Poczty Polskiej] zmierzającą do niedopuszczenia do udzielenia zamówienia na
usługi pocztowe wykonawcom innym, niż operator wyznaczony.
Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawierającego
informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublinl:
uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony
w zakresie tzw. przysyłek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o
współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli
operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z
operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć
niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Nie jest zatem zasadnym w szczególności żądanie zawarcia przez operatora alternatywnego umowy
z Pocztą Polską S.A. na podstawie art. 35 Prawa pocztowego.
Abstrahując od braku zasadności żądania zawarcia takiej umowy między operatorami pozostającymi w
stosunku konkurencji, podkreślenia wymaga, że nawet zawarcie takiej umowy nie wywoła
określonych ustawą skutków. Dla wywołania skutków w postaci zachowania terminu czy wniesienia
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pisma do sądu, rzes łka musi b ć bowiem nadana w
Tymczasem z treści art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego, w brzmieniu:
Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowei może po przyjęciu
przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie
umowy o współpracę zawieranej wformie pisemnej.
- wprost wynika, że umowa o współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi dotyczy jedynie dalszego
przekazania przesyłki do doręczenia (tj. sytuacji, w której przesyłka jest nadawana w sieci operatora
alternatywnego, a następnie przekazywana do sieci operatora wyznaczonego). Nie jest na jej podstawie
możliwe dwukrotne nadanie tej samej przesyłki, a tym samym nie może być spełniony skutek
zachowania terminu/wniesienia pisma do sądu.
Powyższe przesądza, że jedynym sposobem zapewnienia udziału innych, niż wyznaczony, operatorów
pocztowych i jednoczesnego zapewnienia skutków nadania, o których mowa m.in. w przepisach art. 57 §
5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC jest dopuszczenie wskazanego wyżej trybu posłańca.
W zwi zku z ow ższ m W konawca wnosi o w .aśnienie c Zamawia' c do uszcza wskazan

lek terminow ch w kształcie o isan m

Zamawiający przewiduje złożenie oferty przez każdego operatora pocztowego spełniającego wymogi
postępowania UG-V.271.1.00019.2015.

Zamawiający dopuszcza usługę pośrednictwa w nadawaniu przesyłek terminowych przy zachowaniu
przez Wykonawcę należytej staranności w dochowaniu terminu złożenia pisma oraz ponoszeniu pełnej
odpowiedzialności przez Wykonawcę za świadczoną usługę pocztową.

PYTANIE 2:

Jako że wynagrodzeniem operatora alternatywnego w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa jest
suma kosztów nadania przesyłki terminowej w placówce operatora wyznaczonego oraz własny
narzut, kluczowego znaczenia w zakresie jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia _
pozwalającego Wykonawcy skalkulować cenę - nabiera rzetelne określenie ilości takich przesyłek.
Wykonawca wskazuje, że stosownie do treści przepisów (m.in. art. 57 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, , art. 165 § 2 Kodeksu prawa cywilnego, art.
83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 198b ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych), w praktyce ocena tego, czy przesyłka powinna zostać nadana w placówce
operatora wyznaczonego, rozpoczyna się więc od sprawdzenia adresata przesyłki. Jeżeli jest nim:

• sąd powszechny (ale tylko cywilny - kwestia przesyłek nadawanych za pośrednictwem operatora
wyznaczonego nie dotyczy postępowań karnych i korespondencji do prokuratorów);

• sąd Administracyjny;
• Urząd Skarbowy / Izba Skarbowa;

• organ administracji publicznej, w tym organy administracji rządowej oraz organy jednostek
samorządu terytorialnego;

• Krajowa Izba Odwoławcza;
należy rozważyć, czy jednostka Zamawiającego:

• jest stroną postępowania przed tym organem,
• ma wyznaczony termin do złożenia określonego pisma przed tym organem, gdyż jeżeli termin

taki nie został określony ani w ustawie, ani przez sam organ, dana przesyłka w każdym
wypadku może zostać przyjęta do nadania przez Wykonawcę, więc nie wymaga nadania u
operatora wyznaczonego.

Z doświadczenia Wykonawcy - płynącego z wieloletniego świadczenia usług pocztowych dla
zróżnicowanego zakresu instytucji państwowych, jak izby skarbowe, sądy, prokuratury, ministerstwa i
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jednostki samorządu terytorialnego, ilość "przesyłek terminowych", tj. wymagających nadania u
operatora wyznaczonego nie przekracza 5% całości przesyłek rejestrowanych, przy czym:

• w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (nr postępowania:
SO.255.1.2015.WD): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania
przesyłek w placówce operatora wyznaczonego;

• w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu (nr postępowania:
OA EG-271/6/13): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania
przesyłek w placówce operatora wyznaczonego;

• w przetargu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej (nr
postępowania: CI.27.3.2015): Zamawiający oszacował, że przewiduje nadawanie przesyłek
wymagąjących pośrednictwa operatora wyznaczonego w stosunku do 2% przesyłek z całegowolumenu;

• w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę· Ursynów (nr postępowania KZP-XII-
WZP.271.38.2015): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie nadawania
przesyłek w placówce operatora wyznaczonego;

• w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Ursus (nr postępowania UD-XI-
ZZP.271.22.WAG.2015): Zamawiający wskazał, że wolumen przesyłek nadawanych za
pośrednictwem operatora wyznaczonego nie przekroczy 10%;

• w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Praga Południe (nr postępowania UD-VI-
ZP/74114): Zamawiający oszacował, że przewiduje nadawanie przesyłek wymagających
pośrednictwa operatora wyznaczonego w stosunku do 2% przesyłek z całego wolumenu;

• w przetargu zorganizowanym przez Dzielnicę Żoliborz (nr postępowania UD-XVIII-
ZZP.271.76.2014): Zamawiający oszacował ilość przesyłek terminowych na poziomie 10%
całego przedmiotu zamówienia;

• w przetargu zorganizowanym przez Izbę Skarbową w Poznaniu prowadzonym dla wszystkich
urzędów skarbowych i izb skarbowych w kraju (nr postępowania LO-260-0008/15/LO-2):
Zamawiający oszacował Zamawiający oszacował ilość przesyłek terminowych na poziomie 3%
całego przedmiotu zamówienia;

• w przetargu prowadzonym przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, działającym w imieniu
Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zorganizowanym dla wszystkich sądów powszechnych w kraju
(nr postępowania ZP-01/2015): Zamawiający wskazał, że nie ma potrzeb w przedmiocie
nadawania przesyłek w placówce operatora wyznaczonego.

Jednocześnie, należy podkreślić, że przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa w
wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek terminowych zamyka
postępowanie na konkurencyjność (cena operatora alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę
cennikową - bez upustu - operatora wyznaczonego oraz własny narzut).
W zwi zku z ow ższ m W konawca wnosi o otwierdzenie że

isma do
lacówce

Zamawiający nie prowadzi odrębnej ewidencji przesyłek wymagających pośrednictwa operatora
wyznaczonego (tj. przesyłek wymagających nadania w trybach wskazanych wart. 57 § 5 pkt. 2 KPA, art.
12 § 6 pkt. 2 Ordynacji podatkowej lub ew. innych analogicznych przepisów, np. art. 165 § 2 Kodeksu
postępowania cywilnego), w związku z czym nie jest w stanie podać ilości takich przesyłek nadawanych
w latach ubiegłych, jak również nie jest w stanie w sposób pewny podać wolumenu nadań we
wspomnianych trybach, mających nastąpić w okresie realizacji umowy. Nie mniej jednak Zamawiający
szacuje, że "przesyłki terminowe" nie przekraczają 5% całości wolumenu.
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PYTANIE 3:

W celu zachowania konkurencyjności, poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek
(przykładowo: "nie więcej niż 5% całości wolumenu") koniecznym jest także opisanie zasad uiszczania
wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu poprzez alternatywnie:

• zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym - tj. przesyłki rejestrowane
wymagające nadania u operatora wyznaczonego" lub też;

• poprzez określenie, iż wynagrodzenie za przesyłki nadawane za pośrednictwem operatora
wyznaczonego (usługa pośrednictwa) pobierane jest nie na podstawie cen formularzowych, a na
podstawie cenników operatora alternatywnego załączanych do oferty.

Stosownie do powyższego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób rozliczana będzie usługa
pośrednictwa w nadawaniu przesyłek terminowych, tj. 1) czy wynagrodzenie operatora
alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do umowy, czy też 2)
zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego poprzez wyodrębnienie przesyłek, które
należy nadać w placówce operatora wyznaczonego, w przykładowy sposób zaproponowany poniżej
(co umożliwi wykonawcom innym niż operator wyznaczony wycenić usługę nadawania w trybach
zastrzeżonych dla operatora wyznaczonego)? Wykonawca wskazuje, że brak wyodrębnienia takiej
pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi
"niepocztowej" na podstawie cennika załączanego przez operatora alternatywnego do umowy.

Lp Rodzaj przesyłki Waga przesyłki Ilość
sztuk

Cena
jednostko Wartość

ogółem
w brutto w zł

wa
PLN~--~------------------4----- +=~~~~~Listy polecone

przeznaczone do 0- 350 g 14. nadania w placówce
Operatora

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę na swoim formularzu ofertowym,
z zastrzeżeniem, że będzie on obejmować co najmniej wszystkie informacje przygotowane przez
Zamawiającego w załączonym do ogłoszenia wzorze formularza ofertowego.
Jednocześnie Zamawiąjący informuje, że przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą ceną brutto
za realizację całego zamówienia, natomiast na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego
skalkulowania ceny, poprzez ujęcie w niej wszelkich kosztów niezbędnych dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca widzi potrzebę odrębnego skalkulowania usługi nadania pism terminowych, z którymi
przepisy prawa łączą obowiązek nadania w placówce operatora wyznaczonego, to może to uczynić
poprzez dodanie stosownej pozycji w formularzu ofertowym.

PYTANIE 4:

Zamawiający, opisując w zapytaniu ofertowym o numerze UG- V.271.1.00019.2015 kryteria wyboru
i sposób oceny ofert, wskazuje następujące parametry:
1) cena - 70%,

2) kryterium społeczne" procent osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę"-20%,

3) posiadanie placówki pocztowej, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe 10%
Kryterium nr 2 to kryterium społeczne o wadze, aż 20 %. W związku z powyższym, Wykonawca podnosi,
iż jakkolwiek nie kwestionuje prawa Zamawiającego do ukształtowania treści zamówienia w sposób
adekwatny do uzasadnionych potrzeb, zwraca uwagę na fakt, że Zamawiający nie ma zupełnej
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dowolności w tej kwestii, gdyż jak zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 13 stycznia
2011 r. (KIO 2803/1 O) - " W świetle dyspozycji art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zamawiający sam kształtuje kryteria oceny ofert, jednak
kryteria te powinny być obiektywne i uzasadnione opisanym w SIWZ przedmiotem zamówienia. Kryteria
oceny ofert nie mogą być sprzeczne z podstawowymi zasadami zamówień publicznych, nie mogą one
ograniczać konkurencji, a tym bardziej nie mogą wprowadzać nie uzasadnionych preferencji
określonych wykonawców. "

Z powyższego wynika, że jakkolwiek Zamawiający dysponuje prawem do wprowadzenia poza cenowego
kryterium oceny ofert, w tym tzw. kryterium społecznego - czego Wykonawca nie kwestionuje _
sposób ukształtowania tego kryterium nie powinien zmierzać do uchybienia zasadzie uczciwej
konkurencji, mającej fundamentalne znaczenie dla całego systemu prawa zamówień publicznych. W
przedmiocie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem Zamawiającemu znane są zarówno
warunki i właściwość podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia _ są to w praktyce dwie
kategorie podmiotów - państwowa Poczta Polska S.A. oraz operatorzy prywatni, jak PGP S.A.,
bądź InPost S.A., czyli operatorzy pocztowi, którzy jako jedyni posiadają sieć placówek obejmującą
całe terytorium kraju. Z uwagi na fakty medialne, powielane w telewizji, prasie oraz Internecie nie
jest tajemnicą, że operatorzy ci preferują odmienną politykę zatrudnieniową. W wypadku PGP
S.A. oraz InPost S.A. forma zatrudnienia przyjęta przez ww. spółki determinowana jest ich pozycją
rynkową, która budowana jest dopiero od kilku lat, natomiast Poczta Polska S.A., jako
przedsiębiorstwo państwowe, funkcjonujące na rynku od dziesięcioleci, nadto posiadające status
operatora wyznaczonego (a tym samym obrót umożliwiający utrzymanie ogromnej struktury
zatrudnieniowej) utrzymuje zatrudnienie na podstawie umów o pracę. Tym samym operatorzy
prywatni, z uwagi na ukształtowanie rynku i jego specyfikę, nie mogą zapewnić zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę porównywalnego do poziomu zatrudnienia w Poczcie Polskiej S.A. W
związku z tym kryterium wyboru ofert w kształcie ustalonym przez Zamawiającego w oczywisty
sposób preferuje jednego z wykonawców, tj. Pocztę Polską S.A., który - finansowany przez
państwo - mógł kiedyś zbudować, a teraz jest w stanie utrzymać - wskazaną wyżej strukturę
organizacyjną, opartą o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Faktem jest, że zastosowanie na rynku usług pocztowych kryterium społecznego w takiej formie, jaką
zastosował Zamawiający, powoduje, że tylko jeden wykonawca może spełnić to kryterium, toteż
konkurowanie ze sobą obu operatorów pocztowych będzie miało charakter iluzoryczny, jednakże
podnosząc powyższe rozważania, Wykonawca podkreśla, że nie kwestionuje samego kryterium, a
jego wagę, gdyż to jej wielkość - 20% - w istotny sposób ogranicza konkurencję. W przypadku,
gdyby Zamawiający ustalił wagę ww. kryterium na poziomie 5-10%,Wykonawca byłby w stanie
skompensować niespełnienie wymagań Zamawiającego w tym zakresie, zaproponowaniem niższej ceny,
tymczasem w sytuacji, gdy ww. kryterium ma wagę 20% - jest to więcej niż wątpliwe. Tym samym, w
przedmiotowej sytuacji, konkurencja jest po prostu fikcją, gdyż w przeciwieństwie do konkurenta,
Wykonawca nie jest finansowany z pieniędzy podatnika, toteż nie stać go na stworzenie w tak
krótkim czasie struktury organizacyjnej opartej o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, tym
bardziej w sytuacji, w której zamawiąjący poprzez arbitralne kreowanie barier przetargowych zamykają
mu drogę do uzyskania zamówienia.

kwestionuje potrzeby wprowadzenia

Zapisy ogłoszenia o zamówieniu w zakresie kryteriów oceny ofert pozostają bez zmian.
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PYTANIE 5:
Zamawiający wymaga od wykonawców uzupełnienia w formularzu ofertowym proponowanych cen
jednostkowych za poszczególne usługi wyrażonych jedynie w wartości brutto, nie wyodrębniając
osobnych kolumn na uzupełnienie cen za poszczególne przesyłki wyrażonych w wartości netto oraz
naliczonego podatku VAT. Wykonawca zwraca uwagę, iż taka sytuacja nie jest korzystna z
perspektywy interesów Zamawiającego.

Brak rozbicia cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia na cenę netto, naliczony
podatek od towarów i usług (VAT) oraz wynikową cenę brutto pozbawia Zamawiającego możliwości
porównania proponowanych cen ofertowych do cen, które powinny obowiązywać w przypadku np.
obniżenia stawki podatku VAT. Wskazać bowiem należy, iż obecna (23%-owa) stawka podatku VAT jest
efektem ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju i relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto
(PKB), co wymusiło podjęcie czynności zaradczych i m.in: podwyższenie obowiązującej standardowej
stawki VAT. Niewykluczone jest jednak, że zmiana powyższych okoliczności (np. korzystniejsza relacja
długu publicznego do PKB) spowoduje również obniżenie stawek podatku od towarów i usług. Wówczas
w interesie Zamawiającego będzie zapewnienie sobie większej przejrzystości w skalkulowaniu cen
zaproponowanych przez wykonawcę z uwzględnieniem bieżącej (niższej) stawki VAT, a tym samym
uiszczanie niższego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.

Dodatkowo, taka zmiana ułatwi kalkulację samym wykonawcom, jak również wprowadzi większą
klarowność i transparentność co do obliczania ceny, co pozwoli uniknąć błędów i omyłek rachunkowych.
W ocenie Wykonawcy będzie to również element pełniejszej realizacji elementarnej dla Prawa zamówień
publicznych zasady jawności postępowania (wyrażonej wart. 8 ustawy PZP).

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosku w
zakresie wprowadzenia w formularzu ofertowym osobnych kolumn/rubryk, celem możliwości
wpisania cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia wyrażonych również w
wartości netto oraz wskazania naliczonej stawki podatku VAT.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę na swoim formularzu ofertowym,
z zastrzeżeniem, że będzie on obejmować wszystkie informacje przygotowane przez Zamawiającego w
załączonym do ogłoszenia wzorze formularza ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przy wyborze oferty będzie kierował się ceną brutto za
realizację całego zamówienia, natomiast na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego skalkulowania
ceny, poprzez ujęcie w niej wszelkich kosztów niezbędnych dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienie właściwej stawki podatku VAT.

PYTANIE6:
I. Ogłoszenie o zamówieniu 2. Opis przedmiotu zamówienia pkt 3
"Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych), zwrotnych
potwierdzeń odbioru oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym (... )."
Czy należy rozumieć, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych
zgodnie z Art. 45 ust. 1) Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529)?
ODPOWIEDŹ:
Przedmiotem zamówienia nie jest świadczenie usług powszechnych o których mowa wart. 45 ust. 1
ustawy z dnia 23 listopada 20 12r. Prawo Pocztowe (dz. U poz. 1529).
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PYTANIE 7:
II. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy pkt 1
1)Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia, z zachowaniem wymogów,
wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2015r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529)
oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wykonawczych."
Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej miało moc dokumentu
urzędowego, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 23 listopada 20121'. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529) ?
ODPOWIEDŹ:
"Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania jednoznacznie określało datę przyjęcia przesyłki,
miejsce (jednostkę organizacyjną) Wykonawcy odpowiedzialnego za jej przyjęcie oraz datę i podpis
osoby odbierającej".

PYTANIE 8:
III. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu wskazuje na usługi, które w ramach
zamówienia będzie nadawał przez Wykonawcę. Czy Zamawiający dopuszcza, że dla wskazanych
przesyłek listowych usługa będzie realizowana w gwarantowanym terminie doręczenia
D + 2 - w obszarze miejscowym (obszar woj. śląskiego)
D + 4 - w obszarze zamiejscowym (obszar kraju),

D + n - gwarantowany termin realizacji usługi, gdzie D - oznacza dzień nadania przesyłki,
n - oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania przesyłki do dnia jej doręczenia adresatowi, z
wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza realizację usług w podanych powyżej terminach doręczenia.

PYTANIE 9:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę formularza w taki sposób by podzielić przesyłki nadawane w
obszarze krajowym na przesyłki miejscowe i zamiejscowe. Przy czym obszar miejscowy to przesyłki
nadawane z przeznaczeniem do doręczenia do adresatów na terenie województwa śląskiego, a obszar
zamiejscowy to teren całego kraju?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę na swoim formularzu ofertowym,
(obejmującym podział przesyłek nadawanych w obszarze krajowym na przesyłki miejscowe i
zamiejscowe) z zastrzeżeniem, że będzie on obejmować co najmniej wszystkie informacje przygotowane
przez Zamawiającego w załączonym do ogłoszenia wzorze formularza ofertowego. Z uwagi na fakt, iż
Zamawiający nie prowadzi ewidencji przesyłek nadawanych w obszarze krajowym z podziałem na
przesyłki miejscowe i zamiejscowe, która umożliwiałaby ustalenie wolumenu poszczególnych przesyłek,
Zamawiający nie dokona takiego rozdzielenia we wzorze formularza ofertowego.

PYTANIE 10:
Czy dla potrzeb identyfikacji przesyłek na teren województwa śląskiego i poza obszar województwa
śląskiego, Zamawiający wyraża zgodę na umieszczanie przez Zamawiającego na poszczególnych
przesyłkach w obrocie krajowym, następujących oznaczeń?: .

- litery "FM" - w obszarze województwa śląskiego,
- litery "F" - poza teren województwa śląskiego."

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie powyższych oznaczeń.
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PYTANIE 11:
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by na fakturze Wykonawca posługiwał się nazewnictwem usług
wynikającym z regulaminów stosowanych u Wykonawcy, przy założeniu, że zaoferowana cena nie
ulegnie zmianie a zaewidencjonowane usługi odpowiadają faktycznym potrzebom Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę, by na fakturze Wykonawca posługiwał się nazewnictwem usług
wynikającym z regulaminów stosowanych u Wykonawcy, przy założeniu, że zaoferowana cena nie
ulegnie zmianie a zaewidencjonowane usługi odpowiadają faktycznym potrzebom Zamawiającego oraz
że zapisy na fakturach będą identyfikowalne w stosunku do zawartej umowy, na podstawie samej faktury
lub ewentualnego załącznika do faktury.

PYTANIE 12:
IV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy pkt 4) ppkt a)
a)odbierania jeden raz dziennie przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego od poniedziałku do
piątku w godzinach 14:30-15:30,
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych (listowych i paczek pocztowych), zwrotnych potwierdzeń odbioru
oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo
pocztowe - art. 2 ust. 1 pkt 1) usługa pocztowa polega na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu
przesyłek. W treści Istotnych dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w 4)
ppkt a) jest natomiast wskazane, że wykonawca ma również odbierać przesyłki z siedziby
zamawiającego. Nie jest usługą pocztową odbiór przesyłek z siedziby klienta - odbiór przesyłek jest
usługą transportową. Czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie zapisów Istotnych dla stron
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy w tym zakresie i czy Zamawiający uwzględni
ceny odbioru przesyłek w formularzu cenowym? Wykonawca informuje, że odbiór przesyłek z siedziby
Klienta nie jest usługą pocztową tym bardziej powszechną - odbiór przesyłek jest usługą transportową i
opłata za nią nie może zostać wliczona w cenę jednostkową opłaty pocztowej za usługi listowe bądź
paczkowe. Poczta Polska S.A jako operator wyznaczony, zobligowany jest do świadczenia usług w
oparciu o zapisy wynikające z Prawa pocztowego. Zapisy łączące opłaty za usługi pocztowe i odbiór w
jednej pozycji w praktyce uniemożliwia Poczcie Polskiej S.A przystąpienie do zamówienia i jest to
sprzeczne z art. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mówiący o równym traktowaniu wykonawców
i uczciwej konkurencji. Jednocześnie Wykonawca informuje, że usługa transportowa podlega
abonamentowej opłacie miesięcznej uzależnionej o zadeklarowanych dni odbioru w miesiącu.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o uzupełnienie tabeli zawartej w Ofercie
o pozycję "odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego"
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę na swoim formularzu ofertowym,
z zastrzeżeniem, że będzie on obejmować co najmniej wszystkie informacje przygotowane przez
Zamawiającego w załączonym do ogłoszenia wzorze formularza ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przy wyborze oferty będzie kierował się całkowitą ceną brutto
za realizację całego zamówienia, natomiast na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego
skalkulowania ceny, poprzez ujęcie w niej wszelkich kosztów niezbędnych dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca widzi potrzebę odrębnego skalkulowania usługi odbierania jeden raz dziennie
przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego, to może to uczynić poprzez dodanie stosownej pozycji
w formularzu ofertowym.

PYTANIE 13:

V. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy pkt 4) ppkt c)
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Zamawiający w pkt 4) ppkt c) stawia wymóg dostarczania potwierdzenia odbioru i zwrotów
niedoręczonych przesyłek pocztowych do siedziby Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach ustalonych w pkt a.
Przedmiotem zamówienia jest przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz
zwrot przesyłek niedoręczonych. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie
mieści się doręczanie przesyłek - opłaconych przez nadawców i nadchodzących do Zamawiąjącego.
Czy istnieje możliwość wykreślenia zapisu dotyczącego godzin dostarczania korespondencji, gdyż jest on
sprzeczny z przedmiotem zamówienia i dopuszczenie, aby postanowienia w tym zakresie regulowały
zapisy Prawa pocztowego?
ODPOWIEDŹ:

Niniejszą odpowiedzią na pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu
poprzez wykreślenie w pkt 4) ppkt c) części zdania w treści: "w godzinach ustalonych w pkt a."

Zmodyfikowany pkt 4) ppkt c) obowiązuje w brzmieniu:
"W ramach świadczenia usług pocztowych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania m.in.
następujących czynności: ( ... )

c) doręczania zwrotnego potwierdzenia odbioru i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do
siedziby Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku."

PYTANIE 14:

VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy pkt 8)
"Przesyłki nadawane przez Zamawiającego będą dostarczane przez Wykonawcę na podany adres do
każdego miejsca w kraju i za granicą."

Czy w związku z przepisami regulującymi obrót zagraniczny przesyłkami pocztowymi, Zamawiający
wymaga, aby świadczenie usług dostarczania przesyłek do każdego wskazanego przez Zamawiającego
adresu w Polsce i poza granicami kraju, było zgodne z treścią porozumień zawartych ze Światowym
Związkiem Pocztowym?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

PYTANIE 15:

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy pkt 9)
"Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia odbioru dla
przesyłek krajowych - nadawanych w standardowym trybie przesyłek rejestrowanych."
Czy przez druki zwrotnego potwierdzenia odbioru Zamawiający rozumie formularze wg wzoru
stosowanego u Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 16:
VIII. Informacja dotycząca podwykonawstwa:
"l/Zamawiający nie ogranicza możliwości podwykonawstwa."
Czy Zamawiający dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot w
imieniu i na rzecz Zamawiającego, w wyniku czego na przekazach lub dowodzie nadania jako Nadawca
będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający?
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza takiej sytuacji, by na przekazach lub dowodzie nadania jako Nadawca
figurował inny podmiot niż Zamawiający.
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PYTANIE 17:

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza możliwości nadawania w imieniu i na rzecz to czy Zamawiający
dopuszcza możliwości nadawania przesyłek na zasadzie pełnienia przez wybranego Wykonawcę funkcji
"posłańca" ?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

PYTANIE 18:

Wnosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku przesyłek rejestrowanych za potwierdzeniem odbioru
Zamawiający dopuszcza możliwość usługi pośrednictwa w nadawaniu w/w przesyłek u operatora
wyznaczonego (tzn. nadawanie przez posłańca u operatora wyznaczonego - nadawcą przesyłki jestZamawiający).

Czy w takiej sytuacji operator wyznaczony, który będzie wykonywał usługi pocztowe (nadanie i zwrot) w
zakresie ww. przesyłek będzie traktowany jako podwykonawca?
Ponadto czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez
wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej
umowy, o której mowa wart. 35 ust. l Prawa pocztowego i w konsekwencji uzna za dopuszczalne
świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem
pomiędzy Zamawiającym, a innym operatorem (w tym operatorem wyznaczonym) ?
W ocenie składającego zapytanie, umowa o której mowa wart. 35 Prawa pocztowego jest jedynym
sposobem zapewnienia świadczenia usługi zgodnie z wymogami SIWZ przy pełnym zachowaniu
warunków konkurencyjności postępowania i jednoczesnego zapewnienia skutków, o których mowa m.in.
w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, art. 17 ustawy Prawo pocztowe.
Zgodnie Art. 35. ust 1. ustawy Prawo pocztowe operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o
świadczenie usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie
usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę zawieranej w formie. .pisemnej.

Istotna w przedmiotowej sprawie jest również regulacja ust. 2 - zgodnie, z którą w umowie o współpracę
operatorzy pocztowi określają w szczególności:
1) zakres współpracy;

2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane z realizacją umowy;
3) zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek pocztowych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłek
pocztowych w przypadkach, o których mowa wart. 36;
4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi
pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo zastawu;
5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu niewłaściwego doręczenia do
oddawczej skrzynki pocztowej;
6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych w umowie;
7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy.

W świetle powyższych regulacji stwierdzić należy, iż umowa zawarta pomiędzy operatorami na
podstawie art. 35 ustawy Prawo pocztowe może, a nawet powinna szczegółowo regulować zasady
współpracy między stronami, w tym precyzyjnie określać terminy wykonania przez danego operatora
pocztowego (w tym operatora wyznaczonego) czynności określonych w umowie. Zatem nic nie stoi na
przeszkodzie aby w pisemnej umowie pomiędzy operatorami terminy wykonania określonych usług były
zbieżne z terminami przewidzianymi w przepisach art. 57 § 5 pkt 2 KPA, czy art. 165 § 2 KPC, czy art.
17 ustawy Prawo pocztowe. Inaczej mówiąc operatorzy pocztowi mogą tak ukształtować warunki
współpracy (w tym zakresie zastosowanie znajduje zasada swobody umów), aby spełniać warunek
stawiany przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, np. poprzez ustalenie iż, nadanie (w
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tym dalsze przekazanie przesyłki do doręczenia) musi nastąpić w terminie jej przyjęcia od nadawcy, co
pozwala na zachowanie skutków przewidzianych w przytoczonych wyżej przepisach.
Zamawiający nie ogranicza możliwości korzystania przy realizacji zamówienia z podwykonawców, a taki
charakter miałby operator pocztowy będący stroną umowy zawartej z wykonawcą na podstawie art. 35
ustawy Prawo pocztowe. Ponadto takie uregulowanie stosunków pomiędzy wykonawcą a
podwykonawcami, zapewnia spełnianie innych wymogów Zamawiającego, w tym w szczególności
wymóg konieczności realizacji zamówienia zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i aktami wykonawczymi.
Przyjęcie innego trybu np. świadczenie usług w charakterze pośrednika ("posłańca" przekazującego
przesyłki od zamawiającego do innego operatora) powoduje, iż w świetle przepisów ustawy Prawo
pocztowe Zamawiający nie jest stroną dla końcowego operatora pocztowego realizującego usługę
doręczenia przesyłki, co pozbawia go faktycznej możliwości dochodzenia odszkodowań czy składania
reklamacji w przypadku jej nienależytego wykonania, albo choćby dochodzenia właściwego
dokonywania i rozliczania tzw. zwrotów, za które (w przypadku operatora wyznaczonego) Zamawiający
będzie uiszczał opłatę gotówką jako usługę świadczoną poza umową o zamówienie publiczne.
Należy mieć także na uwadze, iż Prawo pocztowe (Rozdział 8) przewiduje odpowiedzialność operatora
pocztowego za świadczoną prze niego usługę. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie będzie mógł dochodzić
odszkodowania od pośrednika ponieważ pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej.
Podkreślenia ponadto wymaga, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa pocztowego usługa doręczania
przesyłek od nadawcy do adresata ma charakter usługi pocztowej. Natomiast usługa odbierania od
Zamawiającego i nadawania w placówkach operatora wyznaczonego korespondencji ma inny, mieszany
charakter, w skład tej usługi wchodzi bowiem świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy,
jak również usługa płatnicza (operator uiszcza bowiem zapłatę za przesyłkę w placówce operatora
wyznaczonego zgodnie z art. 3 ust. l pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych) oraz usługa przewozu
przesyłek do placówki operatora wyznaczonego. Należy zauważyć, iż nawet jeśli Wykonawca wskazuje,
iż sam ponosi koszty nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, to ze względu na zastosowaną
konstrukcję prawną, w której Wykonawca zawiera w imieniu nadawcy umowę o świadczenie usług
pocztowych w placówce operatora wyznaczonego, płatność ta dokonywana jest w imieniu nadawcy, a nie
wykonawcy, tym samym niewątpliwie elementem takiej usługi jest świadczenie usługi płatniczej.
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza usługę pośrednictwa w nadawaniu przesyłek terminowych przy zachowaniu
przez Wykonawcę należytej staranności w dochowaniu terminu złożenia pisma oraz ponoszeniu pełnej
odpowiedzialności przez Wykonawcę za świadczoną usługę pocztową. Zamawiający nie stawia wymagań
w zakresie konieczności zawarcia umowy, o której mowa wart. 35 ust. 1 Prawa pocztowego.

PYTANIE 19:
Ponadto "Zamawiąjący nie ogranicza możliwości podwykonawstwa."
Czy Zamawiąjący zakłada, że będzie zobowiązany do podziału korespondencji i tworzenia odrębnych
dokumentów nadawczych dla przesyłek nadawanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przezWykonawcę?
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przewiduje możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania uoperatora wyznaczonego.

PYTANIE 20:

Czy Zamawiający zakłada konieczność nanoszenia przez Zamawiającego innych nadruków/znaków
opłaty na przesyłkach, które będą nadawane u różnych operatorów?
ODPOWIEDŹ:
Nie.
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PYTANIE 21:
Czy Zamawiający zakłada, iż odbiór awizowanych przesyłek, które nie byłyby realizowane przez
operatora pocztowego byłby możliwy w różnych placówkach pocztowych - zarówno operatora
wyznaczonego jak i innego operatora?
ODPOWIEDŹ:
Nie.

PYTANIE 22:

Czy Zamawiający uwzględnił, iż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.,
poz 1529, ze zm. dalej: "Prawo Pocztowe") przewiduje odpowiedzialność operatora pocztowego za
świadczoną przez niego usługę? W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie będzie mógł dochodzić
odszkodowania od pośrednika ponieważ pośrednik nie będzie realizował dla niego usługi pocztowej.
ODPOWIEDŹ: .

Zamawiający wymaga, by Wykonawca ponosił odpowiedzialność za świadczoną przez niego usługę.

PYTANIE 23:
Czy Zamawiający uwzględnił, iż w przypadku świadczenia usług przez pośrednika na Zamawiającym
będzie spoczywał obowiązek uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki do nadawcy (po wyczerpaniu
możliwości jej doręczenia adresatowi) ? To element występujący w przypadkach odmowy przyjęcia
przesyłki przez adresata bądź nieodebrania przesyłki po awizacji w określonym przepisami czasie.
Stawka opłaty za zwrot przesyłki rejestrowanej po wyczerpaniu możliwości doręczenia/wydania
odbiorcy, której nadanie zostało opłacone znaczkiem pocztowym, pobierana byłaby na podstawie oraz
zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym od nadawcy tj.
Zamawiającego. Opłata zostanie pobrana w formie gotówki, przed wydaniem przesyłki przez listonosza.
Podstawę prawną do żądania zapłaty za zwrot przesyłek stanowi art. 32 Prawa Pocztowego, zgodnie z
którym: przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z
nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem
przesyłki operator ten może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług
pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w umowie.
ODPOWIEDŹ:
Opłata za zwrot przesyłki do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości jej doręczenia adresatowi) powinna
zostać naliczona zgodnie z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania przesyłek.
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia kosztów związanych z realizacją zamówienia na
świadczenie usług pocztowych, w tym również w przypadku, zlecania przez Zamawiającego innych usług
pocztowych niż te, które zostały wyszczególnione w formularzu ofertowym (analogia: Ogłoszenie o
zamówieniu, 2.Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: zdanie ostatnie), będą następowały w formie bezgotówkowej na podstawie wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT.

PYTANIE 24:

Czy Zamawiający jest świadomy, iż będzie zobowiązany dołączać różne druki potwierdzenia odbioru do
nadawanych przesyłek - jedne wymagane przez operatora wyznaczonego, zaś drugie wymagane przez
innego operatora? Wykonawca nadmienia także, że w takiej sytuacji będzie następować inny sposób
wykonania usługi - właściwy dla danego operatora pocztowego, przy czym na druku potwierdzenia
odbioru będzie pojawiać się jako nadawca przesyłki nazwa operatora pocztowego, który w imieniu i na
rzecz będzie nadawał przesyłki u operatora pocztowego. Powyższe budzi ryzyko, możliwości
wykorzystania takiego dowodu odbioru przesyłki w postępowaniach prowadzonych przez
Zamawiającego, jako dowodu.
ODPOWIEDŹ:
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Zamawiąjący nie dopuszcza takiej sytuacji, by na przekazach lub dowodzie nadania jako Nadawca
figurował inny podmiot niż Zamawiający.

PYTANIE 25:

Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek przez operatora
pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jest świadomy, iż faktycznym nadawcą przesyłek
będzie Wówczas operator pocztowy, a nie Zamawiąjący ? Powyższe może budzić wątpliwości adresatów
przesyłek oraz organów, którym Zamawiający będzie przedstawiał dowody nadania korespondencji.ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, by faktycznym nadawcą przesyłek był operator pocztowy, a nieZamawiający.

PYTANIE 26:

Czy Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opozmeniem nadania przesyłek przez operatora
pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu
określonego w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej?
ODPOWIEDŹ:

Zamawiąjący nie dopuszcza opóźnienia nadania przesyłek przez operatora pocztowego, dla których dzień
nadania przesyłki ma być ostatnim dniem na zachowanie terminu określonego w kpc, kpk, kpa iOrdynacji podatkowej.

PYTANIE 27:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych ( ... ) oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krąjowym i
zagranicznym (... ). Biorąc pod uwagę, że cena zwrotów przesyłki uzależniona jest od rodzaju przesyłki
(waga i jej gabarytu) prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku przesyłek zwracanych do
Zamawiającego w przypadku braku możliwości ich doręczenia, opłata za nie ma zostać naliczona zgodnie
z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu nadania przesyłek lub czy też Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany formularza cenowego?
ODPOWIEDŹ:

Opłata za przesyłki zawracane do ZamaWiającego ma zostać naliczona zgodnie z cennikiem Wykonawcy
obowiązującym w dniu nadania przesyłek.

PYTANIE 28:

W Załączniku nr l do Ogłoszenia o zamowleniu Zamawiający wskazał w pkt 6 listy polecone
priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w obrocie zagranicznym.
Czy Wykonawca na potrzeby kalkulacji cenowej może przyjąć, że będą to listy polecone priorytetowe ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru w obrocie zagranicznym Strefa A - Europa (łącznie z Cyprem, całąRosją i Izraelem)?
ODPOWIEDŹ:

Tak. Na potrzeby kalkulacji cenowej należy przyjąć, że będą to listy polecone priorytetowe ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru w obrocie zagranicznym Strefa A - Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem).

PYTANIE 29:

W Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał w pkt 1,2,3,4,5, 7, 8, 9 rodzaje
przesyłek w celu sporządzenia przez Wykonawcę kalkulacji cenowej.
Czy Wykonawca może przyjąć, że rodzaje przesyłek wymienione w powyższych punktach załącznika nr
l do ogłoszenia o zamówieniu, są to przesyłki świadczone w obrocie krajowym?
ODPOWIEDŹ:
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Zamawiający wskazuje, iż rodzaje przesyłek wymienione w pkt 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 załącznika nr 1 do
ogłoszenia o zamówieniu, są to przesyłki świadczone w obrocie krajowym,

PYTANIE 30:
IX. Ogłoszenie o zamówieniu pkt 12 kryteria oceny ofert i ich waga oraz sposób ieb oceny ppkt SI
5/Sposób oceny ofert wg kryterium: Ilości (%) osób, zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę • 20% (Z)
Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o doprecyzowanie kryterium oceny ofert: ilość (%) osób,
zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - 20 %.
Czy Wykonawca może przyjąć, że jest to ilość osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o
pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały etat), którym zostanie powierzona realizacja
przedmiotu zamówienia - 20 %.
ODPOWIEDŹ:
Należy przyjąć, że w ramach kryterium oceny ofert: ilość (%) osób, zatrudnionych przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę - 20 %, jest to ilość osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy
o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały etat), którym zostanie powierzona realizacja
przedmiotu zamówienia.

Niniejsza odpowiedź oraz modyrlkacja stanowi integralną część ogłoszenia z dnia 26 listopada
2015 r.

w związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania
ofert na dzień 11 grudnia 2015 r., godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:30.

Z poważaniem,
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