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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług pocztowych
na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2014.".

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 2013 r., poz. 907 z późn. 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":

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godziny terminu składania ofert na godzinę 14:00?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Zamawiający wyznacza 
termin 23.12.2013 r. godz. 12.00.

2. Wykonawca informuje, iż z dniem 1 stycznia 2014 roku wejdzie w życie zmiana do obecnego 
artykułu 13 Światowej Konwencji Pocztowej, która polegać będzie na rezygnacji krajów 
członkowskich Światowego Związku Pocztowego ze świadczenia fakultatywnej usługi polecenia 
dla przesyłek ekonomicznych. Tym samym w obrocie międzynarodowym zostanie zlikwidowana 
kategoria ekonomiczne przesyłki listowe polecone oraz ekonomiczne przesyłki listowe z 
zadeklarowaną wartością Usługi przesyłek poleconych i przesyłek listowych z zadeklarowana 
wartością beda świadczone tylko jako usługi priorytetowe. Ponieważ Zamawiający przewiduje 
wysyłanie przesyłek za granicę Wykonawca prosi o przemianowanie kategorii ekonomicznej dla 
listów poleconych na priorytetowe w formularzach stanowiących załącznik nr 1A i 2A do SIWZ.

Zamawiający informuje, że prowadzi postępowanie na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. Jednocześnie zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy, 
stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ:
„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) zmiany cennika usług pocztowych zatwierdzone przez Prezesa UKE.
3) zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców 
zgłoszonych przez Wykonawcę,
4) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”

3. Wykonawca prosi o wykreślenie w § 8 pkt 5 zapisu: „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z 
przysługującego wynagrodzenia naliczonych kar umownych przypadku braku zapłaty na 
podstawie wezwania do zapłaty” .

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: „Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie z przysługującego wynagrodzenia naliczonych kar umownych przypadku brak 
zapłaty na podstawie wezwania do zapłaty” z § 8 ust. 4 Istotnych postanowień umowy.
Po wykreśleniu powyższego zapisu ust. 4 § 8 będzie brzmiał:
„Kary umowne płacone będą przez Wykonawcę na podstawie wystawionego p 
Zamawiającego Wezwania do zapłaty.”



4. Wykonawca prosi o wyszczególnienie, w formularzu „wykaz cen jednostkowych” i „ wykaz 
rodzajowy i szacunkowe ilości przesyłek”, pozycji dla przesyłek krajowych ekonomicznych z 
podziałem na przesyłki w miejscowym obszarze doręczenia (obszar miejscowy to obszar 
obejmujący granice administracyjne miejscowości, w której została przyjęta przesyłka do 
przemieszczenia i doręczenia) i przesyłki w obszarze doręczenia pozamiejscowym z 
uwzględnieniem następujących przedziałów wagowych: 
do 50 g
ponad 50 g do 100 g 
ponad 100 g do 350 g 
ponad 350 g do 500 g 
ponad 500 g do 1000 g 
ponad 1000 g do 2000 g.
W przypadku, gdy Zamawiający nie jest w stanie określić ilości przesyłek dla wyszczególnionych 
obszarów, Wykonawca prosi o podanie procentowego udziału przesyłek w każdym z obszarów 
doręczenia.

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości przesyłek w obszarze miejscowym i 
pozamiejscowym, gdyż wynikać one będą z bieżących potrzeb Zamawiającego. 
Zamawiający szacuje, że około 80% przesyłek stanowić będą przesyłki w obszarze 
miejscowym, natomiast pozostałe 20% w obszarze pozamiejscowym.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przesyłki ekonomiczne w pozamiejscowym obszarze 
doręczeń dostarczane były w terminie D+4?

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu. Zamawiający w SIWZ nie 
wyznacza terminu doręczania przesyłek, wskazując jedynie, co stanowi zapis § 3 ust. 2 
Istotnych postanowień umowy, że Wykonawca zobowiązuje się do doręczania przesyłek 
przyjętych do przemieszczania z zachowaniem wskaźników terminowości określonych 
przepisami prawa.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania dodatkowego oznaczenia dla przesyłek 
ekonomicznych?

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania dodatkowego oznaczenia dla przesyłek 
ekonomicznych.


