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Warszawa 08.10.2013r 

Urząd Transportu Kolejowego 

00‐928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 

 

Informacja o złożonych zapytaniach  

dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu  

na świadczenie usług pocztowych – cześć 2 

oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego 

 

Znak postępowania: BAF‐2311‐500a/2013 

 

Do dnia 08.10.2013r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące pytania i udzielił następujących odpo‐

wiedzi: 

 

1. Pytanie: W punkcie 3 Opisu przedmiotu zamówienia, ppkt. 3.1. SIWZ Zamawiający określił przedmiot zamówienia ja‐

ko sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Wykonawca prosi o doprecy‐

zowanie co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „ sukcesywne”.. 

a. Odpowiedź: Zamawiający na powyższe odpowiada, iż stwierdzenie „sukcesywnie” oznacza w tym wypad‐

ku: realizacje umowy w sposób ciągły,  miesiąc po miesiącu, dzień po dniu – zgodnie z zapisami umowy, 

SIWZ, oferty Wykonawcy oraz jej załączników: regulaminu świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz 

cennika świadczenia usług pocztowych Wykonawcy. 

 

2. Pytanie: W punkcie 4 Terminu wykonania zamówienia, pkt. 4.2. SIWZ, Zamawiający określił, iż zamówienia szczegó‐

łowe musza zostać wykonane zgodnie z zapisami wzoru umowy, będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca 

zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza po wyborze oferty Wykonawcy możliwość dodania do umowy 

zapisów dotyczących regulaminów Wykonawcy mających zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu oraz in‐

nych zapisów uściślających sposób realizacji umowy, uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. 

a. Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ (pkt. 4 załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ) określił, iż usługi pocztowe świad‐

czone przez Wykonawcę, a nie wycenione w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy ‐ będą świadczo‐

ne w oparciu o obowiązujący regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny 

cennik. 

 

3. Pytanie: Przedmiotem zamówienia w SIWZ pkt 3., pakt 3.1. jest świadczenie usług pocztowych także w obrocie za‐

granicznym. Zamawiający w Formularzu Ofertowym oraz w podanej szacunkowej ilości przesyłek z podziałem na ich 

rodzaje nie przedstawił ilości, kategorii, gabarytów, wagi przesyłek zagranicznych. Brak tych informacji uniemożli‐

wia Wykonawcy przedstawienie właściwej ceny oferty Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę for‐

mularza ofertowego poprzez dodanie ilości, kategorii, gabarytów, wagi przesyłek zagranicznych? 

a. Odpowiedź: Zamawiający, dochowując należytą staranność, jest w stanie orientacyjnie określić, iż w okresie 

obowiązywania umowy z Wykonawcą, planuje zlecić następujące usługi związane ze świadczeniem usług 

pocztowych w obrocie zagranicznym (Zamawiający zastrzega, że niżej określona ilość poszczególnych 

przesyłek z podziałem na ich rodzaj może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż sumaryczna wartość wszystkich 

usług, nie przekroczy wartości przedmiotu umowy; dodatkowo Zamawiający przewiduje, iż proporcja prze‐

syłek zagranicznych będzie wyglądała następująco: Europa – 70%, Ameryka N – 10%, Ameryka S – 5%, Azja – 

10%, Afryka – 3%, Australia – 2%): 

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE 

Przesyłka listowa rejestrowana  

do 50 g              165 

usługa: Polecenie do przesyłek zagranicznych    165 

usługa: Potwierdzenie odbioru zagraniczne    115 

zwrot do 50 g            15 

Zwrot ‐ usługa: Potwierdzenie odbioru zagraniczne  15 

ponad 50 g do 100 g          7 
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usługa: Polecenie do przesyłek zagranicznych    7 

usługa: Potwierdzenie odbioru zagraniczne    7 

Przesyłka listowa nierejestrowana 

do 50 g              255 

usługa: Polecenie do przesyłek zagranicznych    30 

usługa: Potwierdzenie odbioru zagraniczne    30 

 

4. Pytanie: W punkcie 1 lit. a Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych Zama‐

wiający użył określenia „usług dodatkowych”. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyszczególnienie usług dodatko‐

wych, z których Zamawiający przewiduje korzystanie w trakcie trwania umowy i dodanie tych usług wraz z ilościami 

do Formularza Ofertowego. Określenie tych usług wraz z ilościami pozwoli na określenie skali wielkości przedmiotu 

zamówienia. 

a. Odpowiedź: Zamawiający na powyższe odpowiada, iż pod pojęciem „usług dodatkowych” rozumie realiza‐

cję wszelkich usług dodatkowych, określonych w obowiązującym regulaminie świadczenia usług poczto‐

wych Wykonawcy oraz jego aktualnym cenniku, np. zwrotne potwierdzenie odbioru. Celem lepszego zo‐

brazowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający poprawia formularz ofertowy, iż przyjmuje on następu‐

jącą treść: 

Rodzaj usługi 
Szacowana 

liczba 

Cena poje‐
dynczej 
usługi 
netto 

Cena suma‐
ryczna usłu‐
gi netto 

Podatek 
VAT 

Cena suma‐
ryczna usługi 

brutto 

P
rz
e
sy
łk
i l
is
to

w
e
 k
ra
jo
w
e
 

Przesyłka listowa 
rejestrowana kate‐
gorii A, czas dorę‐
czenia do 6 dni 

zwrot ‐ do 50 g  115             

do 50 g  2435             

Zwrot ‐ ponad 50 g do 
100 g 

10 
           

ponad 100 g do 350 g  15610             

zwrot ponad 100 g do 
350 g 

80 
           

ponad 350 g do 500 g  15             

ponad 50 g do 100 g  130             

ponad 500 g do 1000 
g 

40 
           

Przesyłka listowa 
rejestrowana kate‐
gorii B, czas dorę‐
czenia do 6 dni 

ponad 100 g do 350 g  455             

ponad 350 g do 500 g  40             

ponad 500 g do 1000 
g 

220 
           

ponad 1000 g do 
2000g 

115 
           

Przesyłka listowa 
nierejestrowana 
kategorii A, czas 

doręczenia do 6 dni 

do 50 g  1120             

ponad 100 g do 350 g 
1000 

           

Przesyłka listowa 
nierejestrowana 
kategorii A, czas 

doręczenia do 4 dni 

do 50 g  910             

ponad 100 g do 350 g 
130 

           

Przesyłka listowa 
nierejestrowana 
kategorii B, czas 

doręczenia do 4 dni 
ponad 1000 g do 
2000g 

10 

           

Przesyłka listowa 
rejestrowana kate‐
gorii A, czas dorę‐
czenia do 4 dni 

do 50 g  450             

ponad 50 g do 100 g  200             

ponad 100 g do 350 g  10415             

ponad 350 g do 500 g  10             

ponad 500g do 1000 g 
25 

           

Przesyłka listowa 
rejestrowana kate‐

ponad 100 g do 350 g  75             

ponad 350 g do 500 g  15             
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gorii B, czas dorę‐
czenia do 4 dni  ponad 500 g do 1000g 

45 
           

ponad 1000 g do 
2000g 

45 
           

P
ac

zk
i p

o
cz
to

w
e
 k
ra
‐

jo
w
e
 

Paczka pocztowa 
nierejestrowana 
kategorii A, czas 

doręczenia do 3 dni 

do 1 kg  30             

ponad 1 kg do 2 kg  25             

ponad 2 kg do 5 kg  80             

Paczka pocztowa 
rejestrowana kate‐
gorii A, czas dorę‐
czenia do 3 dni 

do 1 kg  10             

od 1 kg do 2 kg 
10 

           

Dodatkowe usługi krajo‐
we 

usługa potwierdzenie 
odbioru 

24480 
           

zwrot: usługa po‐
twierdzenie odbioru 

250 

           

   
Cena oferty brutto:    

 

 

5. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisów lub ich dostosowanie do obowiązujących prze‐

pisów Prawa pocztowego zaproponowanych w Załączniku nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na 

świadczenie usług pocztowych punkcie 1. lit. e i f ? Wykonawca informuje, że terminy doręczeń przesyłek listowych i 

paczek pocztowych zostały określone w przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo pocztowe oraz w Regulami‐

nie świadczenia usług pocztowych. Przesyłki listowe i paczki najszybszej kategorii (priorytet) są doręczane w dekla‐

rowanym terminie D+1 (graniczna godzina nadania nie później niż 15.00), przesyłki listowe i paczki pocztowe nie bę‐

dące przesyłkami najszybszej kategorii (ekonomiczne) w deklarowanym terminie D+3. Przesyłki pocztowe w obro‐

cie zagranicznym przemieszczane i doręczane na zasadach określonych w przepisach międzynarodowych, można 

nadawać jako priorytetowe lub ekonomiczne.. 

a. Odpowiedź: Terminy przedstawione w SIWZ są wymaganymi przez Zamawiającego terminami maksymal‐

nymi, a w w/w., przedstawiane przez Wykonawcę w pytaniu terminy są krótsze, stąd Wykonawca może (i 

powinien) świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym względzie, a więc spełnia‐

jącymi w/w., określone przez Wykonawcę warunki czasowe. Zamawiający potwierdza, iż graniczną godziną 

nadania jest godzina 15.00.   

 

6. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Załączniku nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia pkt 2. 

oraz w umowie § 1. pkt 4, zapisu: „od dnia 01.10.2013r. do dnia 31.12.2015r.” na następujący zapis: „ od dnia 

…..10.2013r. do dnia 31.12.2015r.”? Zamawiający określił w SIWZ pkt 9, że termin związania ofertą złożoną w przed‐

miotowym postępowaniu wynosi 30 dni  

a. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SIWZ (tak zapisu procedur, jaki i opisu przedmiotu zamówienia jak i 

umowie, itd. ) w ten sposób, iż termin rozpoczęcia świadczenia usługi pocztowej wyznacza na dzień 

01.11.2013r (wcześniej: 01.10.2013r).   

 

7. Pytanie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu w Załączniku nr 1 pkt 5. Opisu przedmiotu zamówienia co Za‐

mawiający miał na myśli używając określenia: „we wszystkich punktach odbioru Wykonawcy”? Czy Wykonawca ma 

rozumieć, iż Zamawiający będzie korzystał z wszystkich placówek nadawczych Wykonawcy na terenie całego kraju? 

Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie liczby i lokalizacji siedzib zamawiającego objętych umową oraz jedno‐

znaczne wskazanie placówek nadawczych Wykonawcy poprzez określenie liczby i lokalizacji. 

a. Odpowiedź: Zamawiający będzie korzystał – dla celów nadawczych i odbiorczych – z placówek pocztowych 

Wykonawcy, znajdujących się najbliżej (liczy się najkrótsza droga trasy geograficznej) następujących lokali‐

zacji: 

i. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00‐928 Warszawa  

ii. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Hoża 86, 00‐682 Warszawa  

iii. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20‐022 Lublin 

iv. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31‐516 Kraków  
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v. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Przemysłowa 10, 40‐020 Kato‐

wice 

vi. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2‐4, 80‐958 Gdańsk 

vii. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, 50‐950 Wrocław 

viii. Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu, al. Niepodległości 8, 61‐875 Poznań 

b. W związku z powyższym do wzoru umowy – zał. nr 2 do SIWZ, do §3 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu: 

„§3. 6. Wykonawca, przed zawarciem niniejszej umowy, dostarczy Zamawiającemu 0 jako załącznik do niniejszej 

umowy‐ l istę placówek pocztowych Wykonawcy, w których realizowana będzie niniejsza usługa pocztowa (nada‐

wanie i odbieranie przesyłek pocztowych)” 

 

8. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w Załączniku nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia pkt 9 § 

3 pkt 4 Załącznika nr 2 na następujący: „1.Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie 

zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i 

usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 68, poz.360, z 

pożn.zm.) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do wysła‐

nia faktury najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wystawienia, przesyłką poleconą priorytetową. 2. Faktu‐

ry VAT będą wystawiane i doręczane oddzielnie dla każdej lokalizacji wskazanej w umowie. 3. Za dzień zapłaty 

przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

a. Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym, pkt 9 § 3 pkt 4 Załącznika nr 2 przyjmuje brzmienie: 

„1.Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 68, poz.360, z pożn.zm.) przelewem na ra‐

chunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do wysłania faktury najpóźniej 

następnego dnia roboczego po dniu wystawienia, przesyłką poleconą priorytetową. 2. Faktury VAT będą wy‐

stawiane i doręczane oddzielnie dla każdej lokalizacji wskazanej w umowie. 3. Za dzień zapłaty przyjmuje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. 

 

9. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Załączniku nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia pkt 10? 

Proponowana treść zapisu: „Zamawiający zastrzega, że ilość poszczególnych przesyłek z podziałem na ich rodzaje 

w stosunku do określonych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 3) może ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wartość 

tych przesyłek nie przekroczy wartości przedmiotu umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.” 

a. Odpowiedź: Zamawiający uważa, iż zaproponowana treść pkt. 10 ma taką samą wartość logiczną co obec‐

nie obowiązująca, stąd nie widzi konieczności zmian tych zapisów. 

 

10. Pytanie: Zamawiający określił w Załączniku nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia pkt 10 oraz w załączniku nr 3 Formu‐

larza ofertowego jedynie zwroty do przesyłek listowych rejestrowanych kategorii A, czas doręczenia do 6 dni: zwrot 

ponad 50g, zwrot ponad 50g do 100g, zwrot ponad 100g do 350g. W związku z tym Wykonawca pyta Zamawiające‐

go czy wyraża zgodę na dodanie zapisu do umowy o następującej treści: „ Zamawiający zobowiązuje się do uiszcza‐

nia opłat za każdy zwrot przesyłek pocztowych nadanych przez Zamawiającego, po wyczerpaniu możliwości ich do‐

ręczenia lub wydania odbiorcy wskazanych w Formularzu ofertowym oraz za przesyłki nadane a nie wskazane w 

Formularzu ofertowym nadanych według obowiązującego cennika Wykonawcy”. 

a. Odpowiedź: W związku z zadanym pytaniem, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, iż do §3 

umowy (zał. nr 2 do SIWZ) dodaje ustęp 6 o treści: 

„§3 ust 6. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania opłat za każdy zwrot przesyłek pocztowych nadanych 

przez Zamawiającego, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy wskazanych w Formu‐

larzu ofertowym oraz za przesyłki nadane a nie wskazane w Formularzu ofertowym nadanych według obowią‐

zującego cennika Wykonawcy”. 
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11. Pytanie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy dodatkowe usługi krajowe (usługa potwierdzenia odbioru, zwrot: 

usługa potwierdzenia odbioru) zamieszczone w formularzu cenowych dotyczą tylko i wyłącznie paczek pocztowych 

krajowych. 

a. Odpowiedź: Zamawiający – jak w odpowiedzi na pytanie nr 4 – przedstawił nowy formularz, w którym do‐

datkowe usługi są oddzielną kategorią, niezwiązaną wyłącznie z paczkami pocztwoymi krajowymi. 

 

12. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu zawartego w Załączniku nr 3 pkt 2 na następujący: 

„Zamawiający i Wykonawca Oświadczają, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych wa‐

runków zamówienia, zostanie przez obie Strony zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń w przypadku wyboru 

Wykonawcy po obopólnych uzgodnieniach poprzez modyfikacje i dodanie zapisów uściślających warunki współpra‐

cy”. 

a. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w. zapis. 

 

13. Pytanie: W załączniku nr 2, § 1 pkt 3 Wykonawca prosi Zamawiającego o wyczerpujące doprecyzowanie stwierdze‐

nia: „innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy” 

a. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez inne akty prawne związane z realizacją usług będących 

przedmiotem umowy rozumie akty powszechnie obowiązujące  dotyczące usług będących przedmiotem 

umowy. 

 

14. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w Załączniku nr 2, § 1 pkt 6. Wedle oceny Wykonawcy jest to 

czynność jednostronna. 

a. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy §1 ust 6 zał. nr 2 do SIWZ – wzoru umowy. 

 

15. Pytanie: Wykonawca wnioskuje o zmianę § 3. pkt. 2. na następującą treść: „Usługi pocztowe opłacane będą w for‐

mie opłat z dołu. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca pobierał będzie od Zamawia‐

jącego opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień nadania przesyłek.” 

a. Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym, ust. 2 § 3 Załącznika nr 2  ‐ wzoru umowy, przyjmuje brzmienie: 

„§3 ust 2: Usługi pocztowe opłacane będą w formie opłat z dołu. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniej‐

szej umowy Wykonawca pobierał będzie od Zamawiającego opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem na 

dzień nadania przesyłek, oraz tytułem wynagrodzenia objęte będą usługi pocztowe nie wymienione w Formu‐

larzu ofertowym zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy na dzień nadania”. 

 

16. Pytanie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie poprzez zmianę nazewnictwa w § 3. pkt. 2. z: „ zawartym w formula‐

rzu cenowo‐ofertowym” na następujące: „ zawartym w formularzu ofertowym”. Jest to zgodne z załącznikiem nr 3 

do Opisu przedmiotu zamówienia. 

a. Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż wyrażenie formularz cenowo‐ofertowy oraz formularz ofertowy 

oraz oferta – w SIWZ oznacza ten sam formularz, dokument pod względem wartości prawno‐logicznej – 

zał. nr 3 do SIWZ. 

 

17. Pytanie: Wykonawca wnioskuje o dopisanie w § 3. pkt. 2 po ostatnim wyrazie następującego zapisu: „ oraz tytułem 

wynagrodzenia objęte będą usługi pocztowe nie wymienione w Formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującym 

cennikiem Wykonawcy na dzień nadania.” 

a. Odpowiedź: Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie nr 15, zmodyfikował brzmienie § 3. ust. 2 umowy na na‐

stępujące: „Usługi pocztowe opłacane będą w formie opłat z dołu. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie ni‐

niejszej umowy Wykonawca pobierał będzie od Zamawiającego opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem na 

dzień nadania przesyłek, oraz tytułem wynagrodzenia objęte będą usługi pocztowe nie wymienione w Formu‐

larzu ofertowym zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy na dzień nadania oraz tytułem wynagrodze‐

nia objęte będą usługi pocztowe nie wymienione w Formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującym cenni‐

kiem Wykonawcy na dzień nadania.”  

 

18. Pytanie: Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od kar umownych, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2 oraz 3 lub ob‐

niżenie wysokości kary umownej do 1% wartości netto umowy? 
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a. Odpowiedź: W związku z zadanym pytaniem, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, iż §5 ust 1 

umowy (zał. nr 2 do SIWZ) przyjmuje następującą treść: 

„1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku określonym w §1 ust 5 ‐ 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia 

netto, określonego w §3 ust 1 PZP” 

 

19. Pytanie: Załącznik nr 2, § 1 pkt. 6. Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem: ‐ inne nieprawidłowości 

w wykonywaniu obowiązków określonych w umowie, ‐ wprost proporcjonalne obniżenie wielkości wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

a. Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 14 – wykreślił §1 ust 6 umowy. 

 

20. Pytanie: Załącznik nr 2, § 7, Załącznik do umowy, pkt 1 – Wykonawca prosi o wykreślenie punktu 1. 

a. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w. wykreślenie. 

 

21. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru Umowy Wykonawcy z zastrzeżeniem, że będą w 

niej ujęte zapisy zawarte w SIWZ i nie będą do niej wprowadzone inne zapisy nie uzgodnione z Zamawiającym. 

a. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w. 

 

22. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 30.09.2013 roku ? 

a. Odpowiedź: Zamawiający zmienił już termin złożenia i otwarcia ofert, na dzień 14.10.2013r. Miejsce i godzina 

bez zmian. 

 

23. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku wyboru Wykonawcy, dopuszczenie wzoru umowy zmodyfikowa‐

nego o zapisy dot. regulaminów Wykonawcy, oraz wszelkich zapisów po obopólnym zaakceptowaniu i uzgodnieniu 

przez Strony. 

a. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w. 

 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający samoistnie modyfikuje treść SIWZ w taki sposób, iż: 

a) zapis §3 ust 3 zał. nr 2 – umowy, otrzymuje brzmienie: 

„§3 ust 3. Podstawą obliczenia należnego wynagrodzenia będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane i zwrócone z powodu 

braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ich liczby, i wagi na podstawie dokumentów 

nadawczych i oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy na 

dzień nadania przesyłek. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia Zamawiającemu dostępu do aktualnego Cennika 

usług.” 

b) termin rozpoczęcia realizacji umowy na świadczenie usług pocztowych Zamawiający wyznacza na dzień 01.11.2013r. po‐

wyższy termin obowiązuje we wszelkich miejscach, w których SIWZ (wraz z załącznikami) powołuje się na termin rozpo‐

częcia trwania umowy. 

 

Powyższe informacje zmieniają treści merytorycznej SIWZ stąd termin złożenia i otwarcia ofert w takim wypadku ulega 

zmianie, tj. zostaje określony na dzień 16.10.2013r. 

Miejsce oraz godzina złożenia ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 


