MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 29.01.2014 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-11247-2/JP/14

WSZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest świadczenie usługi pocztowej, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-11247/JP/14, wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), poniżej przedstawiam

treść pytań

i odpowiedzi:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ ppkt. 4 – czy Zamawiający dopuszcza odbiór korespondencji
z Kancelarii Ogólnej mieszczącej się przy ulicy Miodowej 15 w Warszawie w innym
przedziale godzinowym?
Nie. Zamawiający nie dopuszcza odbioru korespondencji z Kancelarii Ogólnej
Ministerstwa Zdrowia mieszczącej się przy ul. Miodowej 15 w innych przedziale
czasowym niż w tym, który został podany w załączniku nr 1 do SIWZ ppkt. 4.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu zawartego w załączniku nr 1 do
SIWZ ppkt. 10:
„Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie zgodnie
z regulaminem Wykonawcy o ile nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia
następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego.”
Proponujemy zapis:
„Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie zgodnie
z regulaminem Wykonawcy.”
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg.
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w załączniku nr 4 § 1 ustęp 2:

„Świadczenie usług pocztowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz
ofertą Wykonawcy z dnia ………., zwaną dalej ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.”
Proponujemy zapis:
„Świadczenie usług pocztowych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz
cennikiem obowiązującym w dniu wykonywania usługi.”
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg.
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w załączniku nr 4 § 3 ustęp 3:
„Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Podstawą obliczania wynagrodzenia
Wykonawcy za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich
doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzone co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych lub oddawczych w miesięcznym okresie rozliczeniowym będą stawki
podane w ofercie.
Proponujemy zapis:
„Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Podstawą obliczania wynagrodzenia
Wykonawcy za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich
doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzone co do ilości i wagi na podstawie
dokumentów nadawczych lub oddawczych w miesięcznym okresie rozliczeniowym będą stawki
zawarte w cenniku usług pocztowych obowiązującym w dniu nadania przesyłek.”
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg.
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w wykazie przesyłek pocztowych
odnośnie przedziału wagowego do 50 gram dla przesyłek krajowych? Od stycznia 2013 roku
dla przesyłek do 350 gram obowiązuje ta sama cena.
Zdaniem Zamawiającego nie jest to istotne dla sporządzenia oferty.
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w „ofercie cenowej” stanowiącej
załącznik do oferty kategorii ekonomicznej dla przesyłek listowych rejestrowanych, tj:
„8. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie
9. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie z potwierdzeniem odbioru
10. listy polecone ekonomiczne zagraniczne poza EURO
58. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie
59. listy polecone ekonomiczne zagraniczne kraje europejskie z potwierdzeniem odbioru

3. listy polecone ekonomiczne zagraniczne
10. listy polecone ekonomiczne zagraniczne
11. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A z potwierdzeniem odbioru
12. listy polecone ekonomiczne zagraniczne
13. listy polecone ekonomiczne zagraniczne strefa A z potwierdzeniem odbioru”
Zmiana ta jest spowodowana likwidacją przez Światowy Związek Pocztowy od
1 stycznia 2014 roku kategorii ekonomicznej dla przesyłek listowych rejestrowanych
(poleconych i z zadeklarowaną wartością w obrocie zagranicznym). Obecnie drogą realizacji
przesyłek

listowych

rejestrowanych

zagranicznych

staje

się

strumień

przesyłek

priorytetowych.
Zdaniem Zamawiającego nie jest to istotne dla sporządzenia oferty.
7. Usługa odbioru korespondencji jest usługą płatną. Czy w związku z tym Zamawiający
uwzględni usługę w formularzu cenowym?
Przedmiotowy zapis jest ujęty we wzorze Oferty, stanowiącej załącznik Nr 2 do SIWZ.
8. Czy po wyborze oferty ...., Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy
załączników

uwzględniających

placówki

nadawcze

oraz

oddawcze

odpowiadające

jednostkom Zamawiającego? Pisemna wymiana załączników posiada moc wiążącą i nie
powoduje konieczności sporządzania aneksu do umowy.
TAK, Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, chociaż w ofercie także
należy

wskazać

placówkę

nadawczą

oraz

oddawczą

odpowiadającą

siedzibie

Zamawiającego.
9. Czy po wyborze oferty ..., Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do umowy zapisów
dotyczących regulaminu Wykonawcy mającego zastosowanie w przypadku odbioru
przesyłek: Regulamin świadczenia usługi Poczta Firmowa?
W załączniku Nr 4 – wzorze umowy w § 1 ust. 4 Zamawiający określił:
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo pocztowe z dnia
23 listopada 2012 r. i wewnętrznymi regulaminami Wykonawcy, wydanymi na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenia do treści Umowy poniższego
zapisu dotyczącego podatku VAT:
Świadczenie usług pocztowych, z wyłączeniem usługi odbioru korespondencji, na dzień
zawarcia umowy jest zwolnione z podatku od towarów i usług. Jeżeli w trakcie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający
zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według
obowiązującej stawki
Przedmiotowy zapis jest ujęty jest SIWZ, pkt XV. ZMIANY DO UMOWY
11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 4 do SIWZ § 4
ustęp 2:
„W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca może obciążyć
Zamawiającego odsetkami ustawowymi, o ile faktura wpłynie do Zamawiającego w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od daty jej wystawienia.”
Proponujemy zapis:
„W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca może obciążyć
Zamawiającego odsetkami ustawowymi.”
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg.
12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ
pkt. 14
„Wymagane przez Zamawiającego terminy dostarczania przesyłek to:
Listy i paczki krajowe:
- priorytet polecony (na następny dzień)
- priorytet zwykły (na następny dzień)
- listy zwykłe (od 1 do 4 dni od dnia nadania)
- listy polecone(od 2 do 4 dni od dnia nadania)
- paczki krajowe zwykłe (do 3 dni)
- paczki priorytetowe (na następny dzień)
Listy i paczki zagraniczne:
- zagraniczne polecone priorytety – kraje europejskie (do 3 dni)
- zagraniczne polecone priorytety – poza Europę (do 7 dni)
- paczki zagraniczne – kraje europejskie (do 3 dni)

- paczki zagraniczne poza Europę – (do 7 dni)
Proponujemy zapis:
„Wymagane przez Zamawiającego terminy dostarczania przesyłek to:
Listy i paczki krajowe:
- priorytet polecony (termin deklarowany, w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod
warunkiem nadania do godz. 15.00 )
- priorytet zwykły (w następnym dni roboczym po dniu nadania D+1 pod warunkiem nadania
do godziny 15.00)
- listy zwykłe (od 1 do 4 dni od dnia nadania)
- listy polecone(od 2 do 4 dni od dnia nadania)
- paczki krajowe zwykłe (do 3 dni od dnia nadania)
- paczki priorytetowe (termin deklarowany, w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod
warunkiem nadania do godz. 15.00)
Listy i paczki zagraniczne:
- zagraniczne polecone priorytety – kraje europejskie (termin deklarowany, do 5 dni po dniu
nadania pod warunkiem nadania do godz. 15.00 )
- zagraniczne polecone priorytety – poza Europę (termin deklarowany, do 9 dni po dniu
nadania pod warunkiem nadania do godz. 15.00)
- paczki zagraniczne – kraje europejskie (brak danych dotyczących norm doręczania)
- paczki zagraniczne poza Europę – (brak danych dotyczących norm doręczania)
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg.
13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania w „ofercie cenowej”
stanowiącej załącznik do oferty co oznaczają symbole AB, B1, A11, A11, AB, A1 odpowiednio
w pozycjach 2, 3, 19, 68, 72, 5 i 7?
Symbole przedstawione w „ofercie cenowej” stanowiącej załącznik do oferty w
pozycjach

2,

3,

19,

68,

72,

5,

7

oznaczają

cudzysłów.

Różnica

wynika

z przekonwertowania treści pisma przez edytor tekstu.
14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu w Załączniku nr 4 do
SIWZ § 1 ustęp 5 ppkt. 4) lit. b):

„b)
w

nierejestrowanych w podziale wynikającym z zestawienia, o którym mowa
pkt

3

lit.

b,

umieszczania

na

stronie

adresowej

przesyłek

listowych

oraz

nalepce adresowej (adresie pomocniczym) paczek pocztowych,”
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 4
do SIWZ – istotnych postanowieniach umowy w § 1 ustęp 5 ppkt. 4) lit. b) polegającej na
dopisaniu po wyrazach

„paczek pocztowych” wyrazów: nalepki/nadruki z adresem

nadawcy.
15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 4 do SIWZ § 1
ustęp 5 ppkt. 4) lit. c)
„c)

przesyłek pobraniowych i paczek nadawanych na warunkach szczególnych -

w miejscu przeznaczonym na wysokość opłaty - napisów (nadruków).”
Proponujemy zapis:
„c)

paczek

nadawanych

na

warunkach

szczególnych

-

w miejscu przeznaczonym na wysokość opłaty - napisów (nadruków).” (jakich
napisów/nadruków).
Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy, zamawiający dokonuje zmiany w załączniku Nr 4
do SIWZ – istotnych postanowieniach umowy w § 1 ustęp 5 ppkt. 4) lit. c) polegającej na
wykreśleniu dotychczasowej treści
„c)

przesyłek pobraniowych i paczek nadawanych na warunkach szczególnych -

w miejscu przeznaczonym na wysokość opłaty - napisów (nadruków).”
i wpisaniu w to miejsce
c)

paczek nadawanych na warunkach szczególnych - w miejscu przeznaczonym na

wysokość opłaty - napisów (nadruków) Opłata pobrana....
16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w Załączniku nr 1 pkt 4:
„Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania
z Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Zdrowia zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy ul. Miodowej 15, jeden raz dziennie., każdego dnia od poniedziałku do
piątku, w godzinach między 15.00 - 16.00. Odbioru dokonywać będzie upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosowanego upoważnienia. Odbiór przesyłek
przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę
pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych)

oraz na zestawieniu ilościowym wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek
zwykłych).
Proponujemy zapis:
„Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania
z Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Zdrowia zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy ul. Miodowej 15, jeden raz dziennie., każdego dnia od poniedziałku do
piątku, w godzinach między 15.00 - 16.00. Odbioru dokonywać będzie upoważniony
przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosowanego upoważnienia. Odbiór przesyłek
przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę
pieczęcią, podpisem i datą na zestawieniu dot. odbioru korespondencji (Poczty Firmowej),
a nadanie w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu
ilościowym wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych).
Zamawiający podtrzymuje swój wymóg.
17. Czy Zamawiający w związku z tym, iż umożliwia wykonanie zamówienia przez
podwykonawców dopuszcza sytuację, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny
podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego? W wyniku tego na dowodzie nadania przesyłki
będzie figurować inny podmiot niż Zamawiający. Natomiast na podstawie zawartej umowy
będzie możliwość wykazania, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający?
Nie.
18. Czy usługi świadczone przez Wykonawcę powinny spełniać warunki skutecznego i
prawidłowego doręczenia postawione w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie
postępowania karnego i kodeksie postępowania administracyjnego (zwłaszcza art. 44) oraz
spełniać warunki skutecznego doręczenia w postępowaniach prowadzonych przez sądy
administracyjne?
Usługi świadczone przez Wykonawcę powinny spełniać warunki skutecznego i
prawidłowego doręczenia przedstawione w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie
postępowania karnego i kodeksie postępowania administracyjnego oraz spełniać
warunki skutecznego doręczenia w postępowaniach prowadzonych przez sądy
administracyjne.

