Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 3 listopada 2017 r.

RZP.271.9.2017

Do Wykonawców
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz
Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w roku 2018” (nr postępowania:
RZP.271.9.2017)

Wyjaśnienia Nr 1
W związku z wniesionymi zapytaniami do treści Istotnych Warunków Zamówienia
obowiązujących w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
1. Rozdział III ust. 1, Załącznik nr 2A do IWZ pkt 1 oraz Załącznik nr 12A do IWZ
§1 ust. 1 Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiotu zamówienia w części I
i przedmiotu umowy w części I o usługę odbioru korespondencji z jednostek
Zamawiającego. Zgodnie z pkt 25 Załącznika nr 2A do IWZ Wykonawca ma być
zobowiązany do odbioru od jednostek Zamawiającego przesyłek pocztowych
przygotowanych do doręczenia adresatom, co nie stanowi „usługi pocztowej”
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załącznik nr 2A do IWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi
zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo
Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1481) na rzecz Miasta
Słupska oraz jego jednostek zgodnie z Wykazem jednostek organizacyjnych,
stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ oraz świadczenie usługi odbioru korespondencji
z jednostek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w punkcie 25
załącznika nr 2A do IWZ.”
Powyższe zmiany zawiera Załącznik nr 2A do IWZ – KOREKTA

Załącznik nr 12A do IWZ §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu
ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1481) na
rzecz Miasta Słupska oraz jego jednostek zgodnie z Wykazem jednostek
organizacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz świadczenie usługi
odbioru
korespondencji
z
jednostek
organizacyjnych
Zamawiającego,
wymienionych
w punkcie 25 załącznika nr 2 do umowy. ”
Powyższe zmiany powodują zmianę treści IWZ.
2. Rozdział III ust. 4.4 oraz Załącznik nr 12 A i 12B do IWZ §3 ust. 5 z uwagi na
uwarunkowania organizacyjne Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie
terminu z 10 do 21 dni kalendarzowych. Ponadto Wykonawca prosi o
potwierdzenie, że Zamawiający żądając „zbiorczego zestawienia osób
zatrudnionych na umowę o pracę przy wykonaniu Umowy” ma na myśli zestawienie
liczbowe ewentualnie zestawienie liczbowe z podziałem na stanowiska pracy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przychyla się do wydłużenia terminu z 10 do 21 dni kalendarzowych.
Zamawiający wyjaśnia, że ma na myśli zestawienie liczbowe z podziałem na
stanowiska pracy.
Rozdział III ust. 4.4 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego (niezwłocznie jednak nie
później niż 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wezwania) do
udokumentowania spełniania faktu zatrudnienia osób, poprzez przedłożenie
Zamawiającemu zbiorczego zestawienia osób zatrudnionych na umowę o pracę przy
wykonaniu Umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż wszystkie osoby ujęte
sumarycznie w zestawieniu zatrudnione były przy wykonaniu przedmiotu Umowy wg
stanu na określony dzień na podstawie umowy o pracę.”
Załącznik nr 12 A i 12B do IWZ §3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego (niezwłocznie jednak nie
później niż 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego wezwania) do
udokumentowania spełniania faktu zatrudnienia osób, poprzez przedłożenie
Zamawiającemu zbiorczego zestawienia osób zatrudnionych na umowę o pracę przy
wykonaniu Umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż wszystkie osoby ujęte
sumarycznie w zestawieniu zatrudnione były przy wykonaniu przedmiotu Umowy wg
stanu na określony dzień na podstawie umowy o pracę.”
Powyższe zmiany powodują zmianę treści IWZ.
3. Rozdział V ust. 3 w związku z faktem, że Zamawiający dopuszcza udział
podwykonawców, Wykonawca prosi o odpowiedź na poniższe pytania:

1) 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 Zamawiającego:
Zamawiający nie widzi przeszkód do odbioru awizowanych przesyłek w różnych
placówkach pocztowych.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
2) Czy Zamawiający uwzględnił, iż ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. 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 Zamawiającego:
Zamawiający w punkcie 3 rozdziału V zawarł zapis: „Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.” W związku z czym Zamawiający oczekuje,
iż roszczenia w stosunku do usług zleconych podwykonawcom będą dochodzone od
Wykonawcy.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
3) 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 Zamawiającego:
Zgodnie z art. 32 Prawa Pocztowego za czynności związane ze zwrotem przesyłki
operator ten może (jednak nie musi) żądać uiszczenia opłaty w wysokości
określonej w cenniku usług pocztowych albo w cenniku usług powszechnych albo w
umowie.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.

4) 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 Zamawiającego:
Zamawiający jest świadomy konieczności ewentualnego doręczania różnych druków
potwierdzenia odbioru do nadawanych przesyłek.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
5) Czy Zamawiający akceptuje ryzyko związane z opóźnieniem nadania przesyłek
przez operatora pocztowego, dla których dzień nadania przesyłki ma być ostatnim
dniem na zachowanie terminu określonego w KPA i Ordynacji podatkowej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Przedmiotowe kwestie zostały uregulowane w punktach 18 i 19 załącznik nr 2A do
IWZ.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
6) Czy Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości nadawania przesyłek
przez operatora pocztowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, dokona
modyfikacji treści IWZ w taki sposób, aby jednoznacznie zostały opisane wszystkie
warunki świadczenia usług zarówno usług pocztowych jak i usługi pośrednictwa,
bowiem w przypadku braku stosownych zmian, samo dopuszczenia nadawania
przesyłek w imieniu i na rzecz Zamawiającego powoduje, że zapisy IWZ będą stały
w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo
pocztowe?
Czy Zamawiający podtrzymuje możliwość powierzenia części zamówienia
podwykonawcom?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający
podtrzymuje
możliwość
powierzenia
części
zamówienia
podwykonawcom i nie dostrzega sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa
w związku z możliwością nadawania przesyłek przez operatora pocztowego w
imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
4. Załącznik nr 2A do IWZ ust. 4 pkt 3 Wykonawca informuje, że zgodnie z ustawą
Prawo Pocztowe paczka pocztowa to przesyłka rejestrowana niebędącą przesyłką
listową o masie do 10 000 g w obrocie krajowym i do 20 000 g w obrocie

zagranicznym. Gabaryt A to przesyłka o wymiarach maximum dł. 600mm, szer. 500
mm, wys. 300mm, Gabaryt B maximum to suma długości i największego obwodu
mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar
nie może przekroczyć 1500mm. W związku z powyższym Wykonawca wnosi
o odpowiednią modyfikację pkt. 3.
Odpowiedź Zamawiającego:
Ust. 4 pkt 3 Załącznika nr 2A do IWZ otrzymuje brzmienie:
„paczki pocztowe o wadze do 10 000 g w obrocie krajowym i do 20 000 g w obrocie
zagranicznym (Gabaryt A i B):
a) zwykłe – paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
c) z zadeklarowaną wartością – paczki rejestrowane nie będące paczkami
najszybszej kategorii,
d) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Gabaryt A to przesyłka o wymiarach maximum dł. 600mm, szer. 500mm, wys.
300mm.
Gabaryt B to przesyłka której suma długości i największego obwodu mierzonego
w innym kierunku niż długość wynosi maximum 3000 mm, przy czym największy
wymiar nie może przekroczyć 1500mm.”
Powyższe zmiany zawiera Załącznik nr 2A do IWZ – KOREKTA
Powyższe zmiany powodują zmianę treści IWZ.
5. Załącznik nr 2A do IWZ ust. 5 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość
nadawania przesyłek z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej Wykonawcy
dostępnej na stronie internetowej umożliwiającej generowanie dokumentów
nadawczych i eksport plików zawierających książkę nadawczą do placówki
pocztowej Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek z wykorzystaniem
aplikacji elektronicznej Wykonawcy dostępnej na stronie internetowej
umożliwiającej generowanie dokumentów nadawczych i eksport plików
zawierających książkę nadawczą do placówki pocztowej Wykonawcy.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
6. Załącznik nr 2A do IWZ ust. 11 do ust. 14 Wykonawca wnosi, aby Zamawiający
dookreślił, że zobowiązania dotyczą jednostek Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w sposób jednoznaczny wyjaśnia, że zobowiązania określone
w ustępach od 11 do 14 Załącznika nr 2A do IWZ, dotyczą jednostek
organizacyjnych zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do IWZ.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.

7. Załącznik nr 2A do IWZ ust. 29 Wykonawca wnosi o nadanie ust. 29 brzmienia:
„Jednostki mają prawo zlecić usługę innemu operatorowi pocztowemu, a kosztami
realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od danej Jednostki
przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie z zastrzeżeniem, że usługa zlecona innemu
operatorowi nie przekroczy średnich cen rynkowych za wykonanie usługi odbioru”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Ust. 29 Załącznika nr 2A do IWZ otrzymuje brzmienie:
„Jednostki mają prawo zlecić usługę innemu operatorowi pocztowemu, a kosztami
realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od danej Jednostki
przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie z zastrzeżeniem, że usługa zlecona innemu
operatorowi nie przekroczy średnich cen rynkowych za wykonanie usługi odbioru”.
Powyższa zmiana powoduje zmianę treści IWZ.
8. Załącznik nr 2B do IWZ ust. 2
1) Wykonawca wnosi o wykreślenie przesyłek kurierskich o masie powyżej 50000 g
60000 o masie powyżej 60000 g do 100000 g z uwagi na fakt, Wykonawca świadczy
usługi kurierskie wyłącznie do 50 kg. Jednocześnie informujemy, iż przedział
wagowy od 60000 g do 100000 Wykonawca świadczy usługą Paletową z uwagi, iż nie
jest to przedmiotem umowy, istnieje możliwość w razie konieczności zamówienia
takiej usługi, zostanie ona wyceniona na podstawie obowiązującego w dacie
przyjęcia przesyłki cennika Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wykreśla z formularza cenowego dla części 2 (załącznik nr 4B do IWZ)
dwie pozycje:
– przesyłki kurierskie o masie ponad 50 kg do 60 kg
– przesyłki kurierskie o masie ponad 60 kg do 100 kg
W razie konieczności zamówienia takiej usługi, zostanie ona wyceniona na
podstawie obowiązującego w dacie przyjęcia przesyłki cennika Wykonawcy.
Powyższe zmiany powodują zmianę treści IWZ.
2) Wykonawca prosi o wskazanie relacji między miejscem nadania a miejscem
doręczenia przesyłek o masie powyżej 50000 g do 60000 g tj. wskazanie nazw
miejscowości, do których przesyłka o wskazanej wadze będzie adresowana celem
skalkulowania opłaty lub ewentualnie o wykreślenie tej pozycji z formularza,
a w razie konieczności zamówienia takiej usługi, zostanie ona wyceniona na
podstawie obowiązującego w dacie przyjęcia przesyłki cennika Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wykreślił ww. pozycję z formularza cenowego dla części 2 (załącznik
nr 4B do IWZ). W razie konieczności zamówienia takiej usługi, zostanie ona
wyceniona na podstawie obowiązującego w dacie przyjęcia przesyłki cennika
Wykonawcy.
Powyższe powoduje zmiany treści IWZ.

9. Załącznik nr 2B do IWZ ust. 13 Wykonawca wnosi o uściślenie, że pod pojęciem
przesyłka kurierska rozumie się przesyłkę kurierską w obrocie krajowym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załącznik nr 2B do IWZ ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku nieobecności adresata lub upoważnionego odbiorcy przesyłka
kurierska będzie awizowana przez pozostawienie wypełnionego zawiadomienia
o jej nadejściu z informacją o możliwości odbioru we wskazanej placówce
Wykonawcy, z podaniem numeru telefonu, pod którym adresat może ustalić
powtórne doręczenie przesyłki. Zaawizowane, nieodebrane w placówce Wykonawcy
(bądź Podwykonawcy w przypadku przesyłek kurierskich zagranicznych) przesyłki
będą powtórnie awizowane po trzech dniach ich przechowywania, licząc od dnia
następnego po dniu pozostawienia awiza, po uprzedniej nieudanej próbie kontaktu
telefonicznego z odbiorcą, w celu ustalenia terminu powtórnego doręczenia, pod
warunkiem umieszczenia jego numeru telefonu na nalepce adresowej. Do dni
wyznaczających termin powtórnego awiza nie wlicza się dni ustawowo wolnych od
pracy.”
Powyższa zmiana powoduje zmianę treści IWZ.
10. Załącznik nr 2B do IWZ ust. 17 „Jednostki mają prawo zlecić usługę innemu
operatorowi pocztowemu, a kosztami realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli
Wykonawca nie odbierze od danej Jednostki przesyłek w wyznaczonym dniu i
czasie, z zastrzeżeniem że usługa zlecona innemu operatorowi nie przekroczy
średnich cen rynkowych za wykonanie usługi odbioru”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załącznik nr 2B do IWZ ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„Jednostki mają prawo zlecić usługę innemu operatorowi pocztowemu, a kosztami
realizacji obciążyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od danej Jednostki
przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie z zastrzeżeniem, że usługa zlecona innemu
operatorowi nie przekroczy średnich cen rynkowych za wykonanie usługi odbioru”.
Powyższa zmiana powoduje zmianę treści IWZ.
11. Załącznik nr 12A do IWZ §3 ust. 1 pkt 8 Aby uniknąć wątpliwości co do treści
postanowienia, mając na uwadze treść §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika nr 12A do IWZ,
w którym jest użyty wyraz „Wykonawcy” wnosimy o zmianę treści postanowienia
poprzez dodanie po wyrazie „korespondencji” wyrazu „Wykonawcy”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załącznik nr 12A do IWZ §3 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„Regulamin świadczenia usługi odbioru korespondencji Wykonawcy”.
Powyższa zmiana powoduje zmianę treści IWZ.
12. Załącznik nr 12A do IWZ §3 ust. 5 z uwagi na uwarunkowania organizacyjne
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu z 10 do 21 dni kalendarzowych.
Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi na przedmiotowe pytanie udzielono przy pytaniu 2.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
13. Załącznik nr 12A do IWZ §5 ust. 12; Załącznik nr 12B do IWZ §5 ust. 12;
Załącznik nr 3A do IWZ; Załącznik nr 3B do IWZ
Wykonawca informuje, że faktury za usługi 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 sporządzenia
faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako … dni
od daty wystawienia faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania Przewoźnika oraz zarządzania
płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość
oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.
Czy w związku z powyższym Zleceniodawca zaakceptuje termin płatności liczony od
dnia wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za
wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia?
Natomiast w formularzu ofertowym część I ust. 5 (Załącznik nr 3A do IWZ) oraz
w formularzu ofertowym część I ust. 3 (Załącznik nr 3B do IWZ) Wykonawca
wnioskuje o modyfikację zapisu na następujący: „Oświadczam, że termin płatności
faktury VAT wynosi ….. dni od daty jej wystawienia (min. 14 dni, max. 30 dni)”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie może przychylić się do propozycji, gdyż termin płatności faktury
jest jednym z kryteriów oceny oferty.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
14. Załącznik nr 12A do IWZ §5 ust. 14 oraz Załącznik nr 12B do IWZ §5 ust. 14
Wykonawca informuje, że faktury i specyfikacje wystawiane są za pośrednictwem
scentralizowanego systemu informatycznego. Z uwagi na rozbudowaną strukturę
jednostek Zamawiającego „Zestawienie analityczne” wiązałoby się z dużą
pracochłonnością i koniecznością delegowania do tego zadania dodatkowego
pracownika, a zatem z dodatkowymi i nieuzasadnionymi kosztami u Wykonawcy,
u którego taki dokument - zwany „specyfikacją do Faktury VAT” - drukuje się
automatycznie. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
dopuszcza, aby zamiast zestawienia analitycznego Wykonawca wraz z fakturą VAT
przekazywał specyfikację w formie papierowej dotyczącą usług wykonanych
w miesiącu, którego dotyczy faktura VAT, na rzecz jednostki, dla którego została
wystawiona faktura VAT.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, aby zamiast zestawienia analitycznego Wykonawca wraz
z fakturą VAT przekazywał specyfikację w formie papierowej dotyczącą usług
wykonanych w miesiącu, którego dotyczy faktura VAT, na rzecz jednostki, dla
którego została wystawiona faktura VAT. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wysyłał elektronicznie comiesięczne zestawienie wysokości faktur za usługi
z wszystkich Jednostek Organizacyjnych wchodzących w skład przedmiotowego
zamówienia.

Załącznik nr 12A do IWZ §5 ust. 14 oraz Załącznik nr 12B do IWZ §5 ust. 14
otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca będzie składał osobie wskazanej w § 7 ust. 1 zestawienie w terminie
do 15 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego zestawienie dotyczy.
Zestawienie będzie składane w formie elektronicznej (format pdf. oraz edytowalny
arkusz kalkulacyjny Open Office) i zawierać będzie dane dotyczące bieżącej
realizacji umowy w odniesieniu do każdej Jednostki w ujęciu wartościowym, ze
stanem na koniec każdego miesiąca.”
Powyższe zmiany powodują zmianę treści IWZ.
15. Załącznik nr 12A do IWZ §5 ust. 16 oraz Załącznik nr 12B do IWZ §5 ust. 16
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ust. 16 poprzez nadaniu mu
następującego brzmienia: „Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
16. Załącznik nr 12A do IWZ §5 ust. 17 oraz Załącznik nr 12B do IWZ §5 ust. 17
Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację ust. 17 poprzez nadaniu mu
następującego brzmienia: „Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca
naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz
zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania
należności. Odsetki ustawowe za niezapłacone w terminach faktury płacone będą
przez Nadawcę na podstawie noty odsetkowej”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
17. Załącznik nr 12A do IWZ §7 ust. 2 oraz Załącznik nr 12B do IWZ §7 ust. 2
Wykonawca informuje, że przyjmowanie reklamacji odbywa się za pośrednictwem
scentralizowanego systemu informatycznego osobno dla przesyłek w obrocie
krajowym i obrocie zagranicznym za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail
działu reklamacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie może przychylić się do wyżej wymienionej propozycji, gdyż nie
posiada wiedzy czy każdy z potencjalnych Wykonawców posiada tego typu
rozwiązanie. Powyższa kwestia może zostać uregulowana po rozstrzygnięciu
postępowania na etapie dopisywania umowy.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.

18. Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 2 Wykonawca informuje, że świadczy usługę
odbioru przesyłek w oparciu o własny Regulamin, który zawiera zapisy regulujące
odpowiedzialność z tytułu niewykonania usługi odbioru. Zgodnie z Regulaminem
Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek
w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór. Czy Zamawiający
zaakceptuje Regulamin Wykonawcy i odpowiednio zmodyfikuje brzmienie ust. 2?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
19. Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 4 z uwagi na uwarunkowania organizacyjne
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowości z 14 dni do 30
dni.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
20. Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 4 W zakresie kary umownej Wykonawca wnosi
o jej zmniejszenie z 300 zł do 50 zł.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
21. Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 5 Zdaniem Wykonawca żądanie kary umownej
w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 (czyli całkowitego
wynagrodzenia) jest bezzasadne i wnosi o modyfikację zapisu na następujący: „w
wysokości 5 % kwoty niewykorzystanej z wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1.”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
22. Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 6 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary
umownej z 200 zł do 50 zł.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
23. Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 7 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary
umownej z 200 zł do 50 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie przychyla się do prośby.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
24. Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 8 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie rażąco
wysokiej kary umownej z 3000 zł do 100 zł.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku zmniejszenia w trakcie realizacji niniejszej umowy liczby placówek
pocztowych lub liczby doręczycieli o więcej niż 10% w stosunku do zadeklarowanej
liczby w Ofercie, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną
w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek zmniejszenia liczebności
powyżej wskazanego 10% progu w stosunku do ilości zaoferowanych w ofercie.”
Powyższa zmiana powoduje zmianę treści IWZ.
25. Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 10 – Wykonawca zwraca uwagę, iż
jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez
Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes
Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona
kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto
stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za
spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być
uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na
podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych.
W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy,
Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu względnie jego modyfikację i dodanie do
treści ust. 10 zwrotu: „po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego
zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Załącznik nr 12A do IWZ §8 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w ciągu 14 dni od
daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy w stosunku
do Zamawiającego po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność
i wysokość naliczonej kary umownej.”
Powyższa zmiana powoduje zmianę treści IWZ.
26. Załącznik nr 12A do IWZ §9 ust. 1 oraz Załącznik nr 12B do IWZ §9 ust. 1
Wykonawca wnosi o uwzględnienie w ust. 1 zmian cen świadczenia usług
w przypadkach:
1) zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe i zmiany cen jednostkowych
odpowiednio do stawki podatku,
2) jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych
w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe

w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe, a także w przypadku, kiedy ich
wprowadzenie wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana w/w cen leży w
interesie publicznym,
W przypadkach wskazanych w pkt. 1) i 2) Wykonawca będzie stosował nowe stawki
bez konieczności aneksowania umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
W Załączniku nr 12A do IWZ w § 9 ust. 1 dodaje się literę j) o treści:
„zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe i zmiany cen jednostkowych
odpowiednio do stawki podatku.”
W Załączniku nr 12B do IWZ w § 9 ust. 1 dodaje się literę h) o treści:
„zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe i zmiany cen jednostkowych
odpowiednio do stawki podatku.”
Powyższe zmiany powodują zmianę treści IWZ.
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zawartej w punkcie 2 pytania 26.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
27. Załącznik nr 12A do IWZ §10 ust. 2 i ust. 4
Wnosimy, aby po wyrazie „Zamawiający” dodać wyrazy „i jego Jednostki”
(jednostki Zamawiającego również mogą mieć opóźnienia w płatnościach).
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie widzi konieczności dodawania wyrazu „i jego Jednostki”, gdyż
w IWZ określono, że Zamawiającym jest Miasto Słupsk i jednostki organizacyjne
zawarte w załączniku numer 1 do IWZ.
Powyższe nie powoduje zmiany treści IWZ.
28. Załącznik nr 4A do IWZ Formularz cenowy poz. 1 i poz. 4
Wykonawca prosi o dostosowanie formularza cenowego poz. 1 i poz. 4 do rodzajów
przesyłek listowych zgodnie z załącznikiem nr 2A do IWZ ust. 2.7, ust. 2.8, ust. 2.9
w zakresie dotyczącym zwrotów przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości
doręczenia lub wydania odbiorcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż formularz cenowy zawiera odpowiednie pozycje z
zakresu dotyczącego zwrotów przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości
doręczenia lub wydania odbiorcy. Jednocześnie Zamawiający koryguje pozycje
dotyczące zwrotów przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia
lub wydania odbiorcy ujęte w l.p. 1 i l.p. 4 Formularza cenowego w następujący
sposób:
Dotychczasowe zapisy: „zwrotne potwierdzenie odbioru” otrzymują brzmienie: „ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.
Powyższe zmiany powodują zmiany treści IWZ.
29. Załącznik nr 4A do IWZ Formularz cenowy poz. 1, 3

Wykonawca informuje, iż przesyłki zagraniczne nie posiadają podziału na gabaryt A
i B. Wnosimy o modyfikację zapisów formularza cenowego oraz załącznika nr 2A do
IWZ ust. 1. od pkt. 2.10 do 2.21 oraz pkt. od 2.24 i 2.25.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2A do IWZ ust. 1. od pkt. 2.10 do
2.21 oraz pkt. od 2.24 i 2.25, poprzez usunięcie określenia gabarytu przesyłek.
Powyższe zmiany zawiera Załącznik nr 2A do IWZ – KOREKTA
Jednocześnie Zamawiający koryguje w powyższym zakresie Formularz cenowy dla
części 1.
Powyższe powoduje zmiany treści IWZ.
30. Załącznik nr 4A do IWZ Formularz cenowy poz. 1
Zgodnie z cennikiem Wykonawcy opłata za paczkę zagraniczną europejską
określana jest od każdego kg w/g strefy krajów, zatem prosimy o doprecyzowanie
masy z podaniem kraju przeznaczenia przesyłki celem skalkulowania opłaty lub jej
wykreślenie z uwagi na to, iż Zamawiający wskazał tylko 1 szt. Nadmieniamy, iż
zgodnie z przedmiotem umowy Zamawiający może nadać paczkę zagraniczną,
zostanie ona wyceniona na podstawie obowiązującego w dacie przyjęcia przesyłki
cennika Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest w stanie doprecyzować masy i kraju
przeznaczenia przesyłki zagranicznej. Zostanie ona wyceniona na podstawie
obowiązującego w dacie przyjęcia przesyłki cennika Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający wykreśla z formularza cenowego pozycję dotyczącą
paczek zagranicznych.
Powyższe powoduje zmiany treści IWZ.
31. Załącznik nr 4A do IWZ Formularz cenowy poz. 5
Informujemy, iż zgodnie z Załącznikiem nr 2A do IWZ ust. 25 tabela poz. 3
Zamawiający wyszczególnił dodatkowo trzy oddziały PGM Sp. z o.o. W związku z
tym wnosimy o modyfikację formularza cenowego „Odbiór z Siedziby” przez
dodanie trzech oddziałów PGM celem prawidłowej wyceny usługi. Jednocześnie
wskazujemy na błąd wskazania pkt. 26. Odniesienie tyczy się pkt 25 Załącznika nr
2A do IWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Załącznik nr 2A do IWZ ust. 25 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w poniższej tabeli
Wykonawca zobowiązany jest do:
- dostarczania przesyłek pocztowych do niżej wymienionych jednostek oraz ich
ewentualnych zwrotów, gdzie godzina doręczenia zostanie doprecyzowana w
ramach wzajemnych ustaleń stron na etapie podpisywania umowy;
- odbioru od niżej wymienionych jednostek przesyłek pocztowych przygotowanych
do doręczenia adresatom, a następnie nadania tych przesyłek w placówce
nadawczej, w dni robocze (5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku) według
następującego harmonogramu:

L
p

Nazwa jednostki
organizacyjnej

Punkt
odbioru/doręczenia-adres

Godziny
doręczenia

Godziny odbioru

1 Urząd Miejski w
Słupsku

Kancelaria Urzędu
(pok. Nr 6)
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Do ustalenia na
etapie
podpisywania
umowy

• od poniedziałku
do czwartku
od 14:30 do 15:00
• w piątki
od 13:30 do 14:00

2 Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 112
76-200 Słupsk
tel. kontaktowy:
59/ 843 40 22

Do ustalenia na Od 13:45 do 14:20
etapie
podpisywania
umowy

3 Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Mieszkaniowej
Sp. z o.o.

Siedziba Zarządu,
Do ustalenia na Do 10:00
ul. Tuwima 4, Sekretariat etapie
podpisywania
umowy

4 Samodzielny
Publiczny Miejski
Zakład Opieki
Zdrowotnej

sekretariat, III piętro pok.
407
ul. Tuwima 37
76-200 Słupsk

Do ustalenia na 14:00 – 14:30 od
etapie
poniedziałku do
podpisywania
piątku
umowy

W trakcie realizacji umowy godziny doręczeń i odbioru przesyłek pocztowych mogą
ulec zmianie na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Jednostką
a Wykonawcą.”
Powyższe zmiany zawiera Załącznik nr 2A do IWZ – KOREKTA
Odniesienie zwarte w punkcie 5 Załącznika nr 4A do IWZ otrzymuje brzmienie:
„Odbiór z siedziby (zgodnie z pkt. 25 Załącznika nr 2A do IWZ)”
Powyższe zmiany powodują zmianę treści IWZ.
32. Załącznik nr 4B do IWZ Formularz cenowy poz. 1
Wykonawca świadczy usługi kurierskie wyłącznie do 50 kg. Odnosząc się do pytania
Wykonawcy w pkt 8. niniejszego wniosku, wnosimy o wykreślenie pozycji przesyłki
kurierskie pow. 50 kg.
Odpowiedź Zamawiającego:
Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przy pytaniu 8.
Powyższe powoduje zmianę treści IWZ.
33. Załącznik nr 4B do IWZ Formularz cenowy poz. 1 usługa dodatkowa ostrożnie
Informujemy, iż nie jesteśmy w stanie wycenić usługi z uwagi na fakt, iż cennik
Wykonawcy przewiduję opłatę za usługę dodatkową ostrożnie tj. % opłaty za daną
przesyłkę. Zatem prosimy o wyszczególnienie przesyłek kurierskich, do jakich
Zamawiający chcę usługę dodatkową „ostrożnie” celem skalkulowania opłaty.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie jest w stanie wyszczególnić przesyłek kurierskich z usługą
„ostrożnie”. Przesyłki z usługą „ostrożnie” zostaną wycenione w dacie ich nadania.
Zamawiający wykreśla pozycję „ostrożnie” z załącznika nr 4B do IWZ Formularz
cenowy poz. 1
Powyższą zmianę zawiera załącznik nr 4B do IWZ – KOREKTA
Powyższe powoduje zmianę treści IWZ.
34. Załącznik nr 4B do IWZ Formularz cenowy poz. 1 usługa dodatkowa
zadeklarowanie wartości przesyłki Informujemy, iż nie jesteśmy w stanie wycenić
usługi z uwagi na fakt, iż cennik Wykonawcy przewiduję opłatę za usługę
dodatkową zadeklarowanie wartości przesyłki 0,05 zł za każde 10,00 zł
zadeklarowanej wartości. Wnosimy o podanie wartości przesyłki celem
skalkulowania opłaty lub ewentualnie o wykreślenie tej pozycji z formularza, a w
razie konieczności zamówienia takiej usługi, zostanie ona wyceniona na podstawie
obowiązującego w dacie przyjęcia przesyłki cennika Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie jest w stanie podać zadeklarowanej wartości przesyłki celem
skalkulowania opłaty. Przesyłki z usługą dodatkową „zadeklarowanie wartości”
zostaną wycenione w dacie ich nadania.
Powyższą zmianę zawiera załącznik nr 4B do IWZ – KOREKTA
Powyższe powoduje zmianę treści IWZ.
35. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 10
listopada 2017 r.
Odpowiedź Zamawiającego:
Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 3
otrzymują następujące brzmienie:
SKŁADANIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w Kancelarii Urzędu,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk – pokój nr 6 - nie później niż do dnia 14
listopada 2017 roku do godz. 9:30. Decyduje data wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

OTWARCIE OFERT
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2017 roku o godz. 10:00.
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac
Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk – w pok. 119.
Powyższa zmiana powoduje zmianę treści IWZ.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania: 1, 26 i 35 powodują zmianę ogłoszenia
o zamówieniu.
Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych Wyjaśnieniach stają się
integralną częścią IWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas
sporządzania oferty.
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Iwona Wójcik
SEKRETARZ MIASTA

