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Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług pocztowych 
na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2013.".

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jako Zamawiający w 
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.), zwanej dalej „ustawą", w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ":

PYTANIE NR 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.02.2013r.? 

Zam awiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

PYTANIE NR 2:
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści zapisu pkt 2 ppk 1 „do każdego miejsca w kraju i za 
granicami" na „w obrocie krajowym i zagranicznym"?

Zam awiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru umowy Wykonawcy zgodnej z jego 
regulaminami świadczenia usług pocztowych?

Zam awiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru umowy W ykonawcy z zastrzeżeniem, 
że będą w nim ujęte zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do 
SIWZ) i nie będą do niej wprowadzone żadne inne, nieuzgodnione z Zamawiającym zapisy. 
W przypadku zastosowania wzoru umowy W ykonawcy Zamawiający prosi o załączenie  
wzoru umowy do oferty.

PYTANIE 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu w § 5 pkt 3 zapisem: „Podstawą rozliczeń 
finansowych jest suma opłat za nadane i zwrócone przesyłki oraz zlecone usługi komplementarne, 
stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych, w okresie rozliczeniowym, 
zgodnie z cennikami usług Wykonawcy obowiązującymi w dniu nadania przesyłek."?

PYTANIE 3:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie zapisu § 5 ust. 3 Istotnych postanowień umowy.
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PYTANIE 5:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu w § 5 pkt 5 zapisem: „Należności wynikające z 
faktur VAT, Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 
dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „za FV 
n r ..., umowa N r..."?

Zamawiający podtrzymuje brzmienie zapisu § 5 ust. 5 Istotnych postanowień umowy.

PYTANIE 6:
Czy Zamawiający zgadza się na odstąpienie od kar umownych, o których mowa w § 8 pkt 1?

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od kar umownych. Zamawiający podtrzymuje 
brzmienie zapisu § 8 ust. 1 Istotnych postanowień umowy.

PYTANIE 7:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu: " Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z 
przysługującego wynagrodzenia naliczonych kar umownych w przypadku braku zapłaty na podstawie 
wezwania do zapłaty" na zapis: „W przypadku braku zapłaty na podstawie wezwania do zapłaty 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy odsetek ustawowych za zwłokę"?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

PYTANIE 8:
Zamawiający w § 5 pkt 8 przewiduje zmiany cennika usług pocztowych zatwierdzonych przez Prezesa 
UKE. Wykonawca prosi o uzupełnienie tej przyczyny zmiany w § 10 pkt 2.

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w § 10 ust. 2 Istotnych postanowień umowy. Zapis po 
zmianie będzie brzmiał: „Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
następujących okolicznościach:

1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana 
przepisów podatkowych,
2) zmian cennika usług pocztowych zatwierdzonych przez Prezesa UKE,
3) zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców 
zgłoszonych przez Wykonawcę,
4) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa."
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