Wołomin, dnia 28.11.2019 r.

Samodzielne Stanowiska ds.
Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Wołominie
UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.36.2019
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I MODYFIKACJA OGŁOSZENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ŚWIADCZENIE NA RZECZ URZĘDU MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE USŁUG POCZTOWYCH W
OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W OKRESIE OD DNIA 01.01.2020R. DO DNIA 31.12.2021R”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz.
U. z 2019 r., 1843), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących ogłoszenia wraz
z wyjaśnieniami :
Pytanie 1
Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularz Cenowy.
Zamawiający określa charakterystykę przesyłek, które rozumie pod pojęciem gabaryt A oraz gabaryt B.
Od 1 kwietnia 2019r. obowiązuje nowy cennik usług powszechnych zatwierdzony przez Prezesa Komunikacji
Elektronicznej, do stosowania którego wobec swoich klientów, Wykonawca jako operator wyznaczony, jest
zobowiązany.
Zasadniczą zmianą w Cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym jest zmniejszenie
liczby pozycji cennikowych, z dotychczasowych 12 do 6. Ma to na celu uproszczenie oraz zapewnienie
większej przejrzystości.
Dotychczas, cena usługi listowej w obrocie krajowym uzależniona była od następujących parametrów:
•
masa (trzy przedziały wagowe: do 350g; ponad 350g – 1000g; ponad 1000g – 2000g),
•
gabaryt (dwie wielkości przesyłki – A i B),
•
kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).
W aktualnym cenniku zrezygnowano z gabarytów A i B i wprowadzono nowe formaty dla przesyłek listowych
w obrocie krajowym. Cena usługi listowej nierejestrowanej, poleconej i wartościowej uzależniona będzie
głównie od dwóch parametrów:
•
kategoria czasu doręczenia (Ekonomiczna i Priorytetowa).
•
format przesyłek:
S – maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20mm) do 500g,
M – maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20mm) do 1000g,
L– ponad wymiar koperty C4, (suma wymiarów nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może
być, większa niż 600mm) - do 2000g.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie zapisów zamówienia do nowego
sposobu określania rozmiaru przesyłek oraz dokonanie odpowiednich zmian w formularzu cenowym.
Pozostawienie zapisów w formie obecnej nie daje Wykonawcy możliwości wycenienia pozycji w
najkorzystniejszym dla Zamawiającego wariancie cenowym. Obecnie przesyłki określone przez
Zamawiającego jako gabaryt A wycenione zostaną zgodnie z formatem M. Taki sposób wyceny przesyłek,
może w sposób sztuczny zawyżyć wartość Zamówienia, a tym samym zakłócić konkurencyjność oferty
Wykonawcy. W przypadku wpłynięcia w postępowaniu wyłącznie oferty Wykonawcy wycena zgodna z
charakterystyką przesyłek wskazaną przez Zamawiającego może doprowadzić do znacznego przekroczenia
budżetu Zamawiającego, co w konsekwencji może skutkować unieważnieniem postępowania
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający postanawia wprowadzić następując zmiany do zamówienia:
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- Zmianie ulega Formularz Cenowy, gdzie usunięte zostaną kategorie gabarytu A i B, a pozostaną jedynie
kategorie wagowe gdzie trzeba przyjąć listy do 500g jako kategorię listu S, listy do 1000g jako kategorię litu
M.
- Zamawiający postanawia wprowadzić zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia ust. 3.2:
Było:
„Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000
g. (Gabaryt A i B):
a) przesyłki listowe nierejestrowane, tj. przesyłki nadane i doręczone bez pokwitowania;
b) przesyłki listowe rejestrowane (polecone), tj. przesyłki nadane i doręczone za pokwitowaniem;
c) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości
lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez
nadawcę.
Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość
230 mm.
Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość
230 mm,
Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym
największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600 mm.”
Zmiana:
„Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 1000
g:
a) przesyłki listowe nierejestrowane, tj. przesyłki nadane i doręczone bez pokwitowania;
b) przesyłki listowe rejestrowane (polecone), tj. przesyłki nadane i doręczone za pokwitowaniem;
c) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości
lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez
nadawcę.
Jako format poszczególnych przesyłek należy przyjąć:
a) przesyłki do 500g - maksymalny wymiar koperty C5 (162 × 229 x 20mm) do 500g;
b) przesyłki do 1000g - maksymalny wymiar koperty C4 (229 × 324 x 20mm) do 1000g.”
Pytanie 2
W celu możliwości przygotowania oferty Wykonawca wnioskuje o podanie wartości dla przesyłek
wartościowych wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego.
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający informuje, że jako list Ekonomiczny Wartościowy należy przyjąć kwotę o wartości
maksymalnie do 500,00 zł.
Pytanie 3
Opis przedmiotu zamówienia ust. 3.13
Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, że „nadanie przesyłek objętych przedmiotem
zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego”. Czy ze względu
na wewnętrzne regulacje oraz zapisy regulaminu usługi obowiązującego u Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie wskazanego zapisu w następującym brzmieniu: „nadanie przesyłek objętych
przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku
zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku
możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek
nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń"?
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający dopuszcza zmianę treści zapisu w ust. 3.13 Opisu Przedmiotu Zamówienia
w brzmieniu: „nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich
przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca
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wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia
w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia
zastrzeżeń.”
Pytanie 4
Istotne Postanowienia Umowy § 3 ust. 2
Czy zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji poprzez dodanie zapisu:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto określonych w załączniku do umowy w
przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w zakresie
ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe pod
warunkiem zatwierdzenia ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikacji zapisów § 3 ust. 2 ponieważ zgodnie
z obecnym zapisem w § 3 ust. 2 „Nadawca będzie uiszczał opłaty, zgodnie z obowiązującymi w dniu
realizacji usług cennikami Wykonawcy, dostępnymi na stronie internetowej Wykonawcy lub w placówkach
Wykonawcy. W przypadku, gdy warunki cenowe zostaną określone w załącznikach do umowy, nadawca
będzie uiszczał opłaty zgodnie z tymi warunkami.”, a w § 4 ust. 4 jest zapisane, że „Wykonawca ma prawo
do zmiany treści Załączników do niniejszej Umowy. Zmienione Załączniki zostaną przesłane Nadawcy
przesyłką rejestrowaną. Treść załączników wiąże Nadawcę od następnego okresu rozliczeniowego, pod
warunkiem, że zostaną one doręczone Nadawcy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem okresu
rozliczeniowego. W przypadku późniejszego doręczenia Załączników, zmieniona treść Załączników wiąże
Nadawcę od drugiego okresu rozliczeniowego następującego po dniu otrzymania informacji o zmianie
treści Załączników. Treść Załącznika do Umowy wiąże Nadawcę od dnia jego doręczenia. Zmiana
Załączników w tym trybie nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. „
W związku z powyższymi bezzasadne jest umieszczanie zaproponowanej zmiany.
Pytanie 5
Istotne Postanowienia Umowy § 3 ust. 1 pkt. 5
Zamawiający określił termin płatności na 14 dni od daty złożenia faktury VAT w Urzędzie Miejskim.
Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego
systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę
wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami
sporządzanie faktury. Termin płatności faktury od daty wystawienia z tytułu świadczonych usług został
wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania
wykonawcy. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w
ich płatnościach.
Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację powołanych powyżej warunków
określonych przez Zamawiającego w ust.7 na następujące:
Proponujemy zapis:
Należności wynikające z faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na
fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego
faktury.
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 3 ust. 1 pkt. 5 na „Należności wynikające z faktur VAT,
Nadawca regulować będzie przelewem na konto o numerze ……………………………….., wskazane na
fakturze VAT, w ramach którego został aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do przyjmowania i
dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku w terminie do 21
dni od daty prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Nadawcę faktury.”
Pytanie 6
Poproszę o informację czy korzystacie/macie gońca?
Odpowiedź na pytanie 6
Tak, korzystamy z usług Gońca zatrudnionego w Urzędzie. Rejon dostarczanej korespondencji to
wyznaczony teren miasta Wołomin (głównie centrum i obrzeża centrum miasta).

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza
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