Swarzędz, dnia

08.11.2013r.

Nr pisma: BZP.271-0032/004/2013
Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie
przyjmowani, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ewentualnych zwrotów na
rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zapytanie nr 1
SIWZ rozdziel 1 pkt 7.2 oraz pkt 13.5 lit. a, a takie rozdział 5 (umowa) par. 2 ust. 8, par. 4 ust 1 lit. b możliwość dokonania zmiany zawartej umowy.
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany cen jednostkowych brutto w poszczególnych pozycjach wpisanych
przez Wykonawcą w Formularzu cenowym, w sytuacji spowodowanej zmianami cen usług z tych pozycji
lub zmianą stawek VAT na te usługi, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcą dokumentem
zatwierdzającym te zmiany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ustawą z dnia 11 marca
2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177. poz. 1054, z późn. zm.) lub w sposób
dopuszczony przez Prawo pocztowe?
Wychodząc naprzeciw, Intencjom ochrony interesów Zamawiającego, podwajamy pod rozwagą
uzupełnienie treści wzoru umowy o zapis następującej treści; „W przypadku zmiany obowiązujących
cenników przez Wykonawcą, lub zmiany stawek podatku VAT na usługi będące przedmiotem zamówienia i braku ich akceptacji ze strony Zamawiającego, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem albo na ostatni
dzień miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym Wykonawca poinformował Zamawiającego o
zmianie cenników albo na dzień wskazany przez Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, iż dzień ten
Zamawiający wskazać musi nie później niż w ciągu 5 dni od dnia kiedy dowiedział się o zmianie
obowiązujących cenników. W okresie trwania wypowiedzenia umowy, ceny za wykonane usługi
Wykonawca będzie naliczał zgodnie z obowiązującymi u Wykonawcy cennikami. Akceptacja nowych
cenników przez Zamawiającego dla swej skuteczności wymaga wyraźnego oświadczenia na piśmie,
złożonego przez osoby uprawnione do działania w Imieniu Zamawiającego. Brak takiego pisemnego
oświadczenia uznaje się za brak akceptacji nowych cenników skutkujący rozwiązaniem umowy".
Powyższa propozycja nie stanowiłaby zmiany istotnych postanowień umowy i jest zgodna zarówna z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i Kodeksu cywilnego.
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagą, iż Wykonawca jako operator wyznaczony zobowiązany do
świadczenia powszechnych usług pocztowych (które objęte są przedmiotem zamówienia) nie może
swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Art. 57 ustawy Prawo pocztowe wyznacza ścisły
reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych.
Zatem w przypadku zmian cen lub stawek VAT w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku
rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w świetle postanowień zawartych w SIWZ, Wykonawca
zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych,
nie tylko z zakresu Prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy
byłby niedopuszczalny zarówno ze względu na ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako
operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność
odszkodowawczą, której zakres trudno przewidzieć. Czy w związku z faktem, że zgodnie z zapisami
ustawy Prawo pocztowe, operator wyznaczony ustala wysokość opłat za świadczone usługi powszechne
czyniąc to na podstawie „kosztów ich świadczenia" oraz w sposób przejrzysty i niedyskryminujący (art. 53
ust 1 ustawy Prawo pocztowe) - możliwe jest wprowadzenie w treści SIWZ zapisów dopuszczających
możliwość zmiany cen jednostkowych świadczenia usług, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej lub wynikających zmiany stawek VAT, a wprowadzonych na podstawie
stosownych aktów wewnętrznych Wykonawcy? Wnioskując o powyższe Wykonawca ma na uwadze także
zapis, który Zamawiający umieścił w rozdziale 2 SIWZ w ust. VIII, pkt 3?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wykreśla zapis SIWZ w rozdziale 1 pkt 7.2 oraz nadaje nowe brzmienie zapisom SIWZ W
Rozdziale 1 pkt 13.5 lit. A, akapit drugi „W przypadku zmiany obowiązujących cenników przez Wykonawcę
lub zmianę stawek podatku VAT w zakresie świadczenia usług jako operator wyznaczony” oraz rozdział 5
(umowa) §2 ust. 8 nadaje nowe brzmienie ,,W przypadku zmiany cennika opłat za usługi pocztowe w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, Wykonawca zobowiązany będzie
stosować ceny wynikające z cennika. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zmianie cennika w

terminie 7 dni od wprowadzenia zmian”, §4 ust. 1 lit. b, który otrzymuje brzmienie: ,,zastosowania przez
Wykonawcę cen z cennika usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w trakcie trwania umowy”.
Zapytanie nr 2
SIWZ rozdział 2, ust I pkt. 4 i zał. nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) pkt ll ppkt 4: „Przesyłki
nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcą do każdego miejsca w kraju i
zagranicą".
Czy w zakresie przesyłek nadawanych na teren zagranicy, w ocenie Zamawiającego wystarczającym jest
dostarczanie przez Wykonawcą tych przesyłek do każdego miejsca zagranicą objętego Porozumieniem ze
Światowym Związkiem Pocztowym?
Odpowiedź nr 2
W ocenie Zamawiającego wystarczającym jest dostarczenie przez Wykonawcę tych przesyłek do każdego
miejsca zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
Zapytanie nr 3
SIWZ rozdział 2 ust IV pkt. 7-9 - wykaz osób upoważnionych do odbioru przesyłek i zał. nr 1 do umowy
(opis przedmiotu zamówienia) pkt IV ppkt 7-9
Wykonawca zwraca uwagą, że wskazane zapisy, w części dotyczącej przedstawienia i aktualizowanie przez
Wykonawcą wykazu osób upoważnionych do odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego, będą
bardzo trudne w realizacji, ze względu na rotacją pracowników wynikającą z okresów urlopowych,
chorobowych, zmianowych i kadrowych, które często mają znamiona zdarzeń losowych lub nagłych.
Aktualizacja wykazu może okazać się niemożliwa w czasie gwarantującym odpowiednią i terminową
realizacją zamówienia, co w rezultacie narazi na szkodą zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcę.
Zdaniem Wykonawcy pkt 6 ust. IV rozdział 2 SIWZ w pełni wyczerpuje intencje Zamawiającego i daje
gwarancją odbioru przesyłek przez właściwą osobę. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z
wnioskiem o usunięcie punktów 7-8 oraz modyfikacją punktu 9 na: „Nie okazanie upoważnienia przez
przedstawiciela Wykonawcy spowoduje odmowę wydania przesyłek”.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający usuwa pkt. 7 i 8 z SIWZ rozdział 2 ust. IV - Opis przedmiotu zamówienia oraz modyfikuje
pkt. 7, który otrzymuje nowe brzmienie: „Nie okazanie upoważnienia przez przedstawiciela Wykonawcy
spowoduje odmowę wydania przesyłek”.
Zapytanie nr 4
SIWZ rozdział 5 (umowa) par. 2 ust. 5: „Wykonawca wystawiać będzie faktury do 7-go dnia każdego
następnego miesiąca, po upływie miesiąca rozliczeniowego, płatną przelewem w terminie 30 dni od daty
jej doręczenia Zamawiającemu. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
dokonującego płatności."
Mając na uwadze fakt, że wynagrodzenie wykonawcy będzie płacone przez Zamawiającego w formie
opłaty „z dołu" i okres kredytowania dla przesyłek nadanych w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego
będzie wynosił ponad 60 dni, czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu na: „Wykonawca wystawiać
będzie faktury do 7-go dnia każdego następnego miesiąca, po upływie miesiąca rozliczeniowego, płatną
przelewem w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania
rachunku bankowego Wykonawcy".
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisu SIWZ rozdział 5 (umowa) § 2 ust. 5 na:
„Wykonawca wystawiać będzie faktury do 7-go dnia każdego następnego miesiąca, po upływie miesiąca
rozliczeniowego, płatną przelewem w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Za dzień zapłaty przyjmuje
się dzień obciążenia rachunku bankowego dokonującego płatności”.
Zapytanie nr 5
SIWZ rozdział 5 (umowa) par, 7 ust. 2 lit b: „Zamawiający obciąży Wykonawcą karą umowną: b) za
każdy przypadek nie odebrania przesyłek w przewidzianym w umowie dniu i czasie w wysokości 150,00
zł"
a)Czy Zamawiający dopuszcza następujące przyczyny nie odebrania przesyłek w przewidzianym w
umowie dniu i czasie, za które nie będzie obciążał Wykonawcy :
-działania
siły wyższej, oraz Innych zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem
okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi odbioru przesyłek w całości lub w jakiejkolwiek części,
do których zalicza się zwłaszcza: władcze działania organów państwowych, samorządowych oraz
organizacji międzynarodowych, zmianą przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, stany
nadzwyczajne w tym stan wojenny lub wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek części terytorium Polski,
konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, działalność przestępczą osób trzecich, lokauty,
powodzie,

pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił przyrody,
- nadzwyczajnych okoliczności o charakterze zewnętrznym pozostających poza kontrolą Wykonawcy,
których nie można przewidzieć, a które ze względu na wywierane skutki uniemożliwiają bądź znacznie
utrudniają wykonanie usług odbioru przesyłek.
-w przypadku, gdy Zamawiający nie przekaże ich w ciągu 15 minut od momentu przybycia do
Zamawiającego przedstawiciela Wykonawcy zgłaszającego się po odbiór przesyłek.
b) Czy Zamawiający dopuszcza zmianą zapisu dotyczącego kwoty 150,00 zł na następujący :
„za każdy przypadek nie odebrania przesyłek w przewidzianym w umowie dniu i czasie karą umowną w
wysokości 200% opłaty za jeden odbiór"?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.
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Zapytanie nr 6
SIWZ rozdział 5 (umowa) par. 7 ust, 4: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia
odszkodowania przewyższającego kary umowne."
Zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej określają przepisy
Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 roku, poz. 1529) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r, w sprawie reklamacji powszechnej
usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U, Nr 183, poz. 1795, z
późn. zm). Zdaniem wykonawcy przytoczone akty prawne w sposób wyczerpujący określają
odpowiedzialność operatorów pocztowych. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodą na
wykreślenie ust. 4?
Ewentualnie Wykonawca poddaje pod rozwagą Zamawiającego zmianą ust. 4 na: „Zamawiający może
dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych, z wyłączeniem odszkodowania z tytułu utraconych korzyść?"
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.
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Zapytanie nr 7
SIWZ rozdział 4 Formularz ofertowy - poz. 11 i poz. 24
Wykonawca prosi o doprecyzowanie jakiego dokładnie rodzaju przesyłki Zamawiający miał na myśli:
poz, 11 - pod pojęciem zwrotu przesyłki rejestrowanej kryją się zarówno przesyłki polecone, jaki i paczki,
które mogą być przesyłkami w gabarycie A lub w gabarycie B, należeć do różnych kategorii wagowych, a
także wracać z terenu kraju lub zagranicy. Wykonawca sugeruje, aby poz. 11 została podzielona na
następujące rodzaje przesyłek:?
Zwrot przesyłki Rejestrowanej
Polecone w obrocie krajowym

Do 350 gram gabaryt A
Ponad 350 gram do 1000 gram gabaryt A
Ponad 1000 gram do 2000 gram gabaryt A
Do 350 gram gabaryt B
Ponad 350 gram do 1000 gram gabaryt B
Ponad 1000 gram do 2000 gram gabaryt B

Polecone w obrocie krajowym za potwierdzeniem
odbioru

Do 350 gram gabaryt A
Ponad 350 gram do 1000 gram gabaryt A
Ponad 1000 gram do 2000 gram gabaryt A
Do 350 gram gabaryt B
Ponad 350 gram do 1000 gram gabaryt B
Ponad 1000 gram do 2000 gram gabaryt B

Polecone w obrocie zagranicznym

Do 50 gram gabaryt
Ponad 50 gram do 100 gram gabaryt
Ponad 100 gram do 350 gram gabaryt
Ponad 350 gram do 500 gram gabaryt

Ponad 500 gram do 1000 gram gabaryt
Ponad 1000 gram do 2000 gram gabaryt
Paczki krajowe

Do 1 kg gabaryt A
Ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A
Ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A
Ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A
Do 1 kg gabaryt B
Ponad 1 kg do 2 kg gabaryt B
Ponad 2 kg do 5 kg gabaryt B
Ponad 5 kg do 10 kg gabaryt B

–
poz. 24 - czy Zamawiający pod pojęciem przesyłek kurierskich miał na myśli przesyłki
kurierskie z gwarantowanym terminem doręczenia w dniu następnym po dniu nadania? Jednocześnie
Wykonawca prosi o wskazanie przedziału wagowego tych przesyłek.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający zmienia SIWZ rozdział 2, zestawienie ilościowe, poz. 11 oraz rozdział 4, Formularz ofertowy,
poz. 11, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.
Zamawiający w poz. 24 pod pojęciem przesyłek kurierskich miał na myśli przesyłki kurierskie z
gwarantowanym terminem doręczenia w dniu następnym po dniu nadania do 1 kg.

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do
dnia 15 . 11 . 2013r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie
ofert nastąpi dnia 15 . 11 . 2013r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

.......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

