STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14,
tel. + 48(0-59) 841-85-00, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11
e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl
Słupsk, dnia 11 grudnia 2013 r.
ORVI.272.9.1.2013

WYKONAWCY
dot. postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania,
przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku
Powiat Słupski jako Zamawiający w niniejszym przetargu na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) zwanej dalej „ustawą’, zawiadamia, iż dnia 9 grudnia 2013 roku wpłynęło zapytanie do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wraz z odpowiedzią zamieszczono poniżej:
Pytanie 1.
W załączniku nr1 „Formularz Oferty” do SIWZ Zamawiający w pozycji nr 8 i pozycji nr 10 wprowadził
następujący zapis: „Przesyłki rejestrowane ekonomiczne w obrocie zagranicznym –kraje europejskie” oraz
„przesyłki rejestrowane ekonomiczne w obrocie zagranicznym –kraje pozaeuropejskie”.
Informujemy, 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 do przesyłek ekonomicznych. Tym samym,
zostanie zlikwidowana kategoria ekonomiczne przesyłki listowe polecone w obrocie zagranicznym. Usługa
przesyłka polecona będzie świadczona tylko, jako usługa priorytetowa. W związku z powyższym wnosimy o
modyfikację formularza cenowego przez zmianę pozycji nr 10 z przesyłek ekonomicznych na priorytetowe
oraz wykreślenie pozycji nr 8 z formularza.
Odpowiedź:.

Zamawiający wykreśla pozycję nr 8 oraz zmienia treść pozycji nr 10 wprowadzając zapis:
„ przesyłki rejestrowane priorytetowe w obrocie zagranicznym”. Wobec powyższego zamawiający
zmienił treść załącznika nr 1 SIWZ.
Pytanie 2.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1
„formularz Oferty” do SIWZ pozycja 14 Usługa „zwrot do adresata” w obrocie krajowym przesyłki
rejestrowanej z PO o wadze do 50g” dotyczy przesyłek nadanych w gabarycie A, czy w gabarycie B?
Powyższa informacja jest nam niezbędna do właściwego skalkulowania oferty.
Odpowiedź:.

Usługa zwrot do adresata w obrocie krajowym przesyłki rejestrowanej z PO o wadze do 350g
dotyczy przesyłek o gabarycie A.
Pytanie 3.
W załączniku nr 5 „Wzór umowy” do SIWZ w § 4 pkt. 4 Zamawiający wprowadził następujący zapis:
„Zmiana cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych może nastąpić w przypadku zatwierdzenia
przez Prezesa UKE lub w sposób ustalony przepisami ustawy Prawo pocztowe. Prosimy, aby powyższy zapis
również Zamawiający umieścił w SIWZ w Rozdziale XVIII Umowa w pkt. 6.
Odpowiedź:.

Zamawiający informuje, iż wskazany zapis mieści się w treści Rozdziału XVIII pkt. 6 ust. 3:
„zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.”

Pytanie 4.
W załączniku nr 5 „Wzór umowy” do SIWZ w § 8 pkt.1 Zamawiający przewidział karę umowną za
odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wskazać należy, że w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy- operatora pocztowego kwestie te reguluje
ustawa Prawo pocztowe w Rozdziale 8, która w tym zakresie jest aktem szczególnym w stosunku do kodeksu
cywilnego (art. 87 ust. 1 Prawa pocztowego). Kary umowne za nienależyte bądź niewykonanie umowy
określa zaś art.88 ust. 4 tej ustawy, wyszczególniając, jaka kara umowna należy się za konkretne naruszenie.
W związku z powyższym, czy Zamawiający przewiduje możliwość usunięcia zapisów dotyczących kary
umownej lub dostosowania zapisu do regulacji wynikających z bezwzględnie obowiązującego w tym zakresie
Prawa pocztowego?
Odpowiedź:.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w umowie.
Zamawiający zgodnie z art. 12 a ust. 2 w/w ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia
16 grudnia 2013 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
W załączeniu
1. Zmieniony załącznik nr 1 – formularz oferty
Otrzymują:
1. Wykonawcy
2. a/a

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług
pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania, odbioru przesyłek pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Słupsku”.

Zamawiający: Powiat Słupski
Reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Adres siedziby organu Zamawiającego: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa firmy………………………………………..………………………………………………………….……………..
Siedziba firmy…………………………………………………………...…………………………………………………...
Nr telefonu/fax…………………………………………………………………………………………………………....….
Nr NIP……………………………………………………………………………………………………..………………….
Nazwa banku i numer konta………………………………………………………………...……………………..……...
……………………………………………………………………………………………………...……….…………………
……………………………………………………………………………………………………...…………………….……
……………………………………………………………………………………………………..…………………….……
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w SIWZ
za cenę brutto zgodnie z poniższą tabelą:

Wartość brutto: ………………………………………………….…………………… zł

słownie:…………………………………………………………………………………….

Tabela formularza ofertowego z opisem przedmiotu zamówienia
Lp.

Rodzaj przesyłki

Waga przesyłki

1.

Przesyłki nierejestrowane
ekonomiczne w obrocie
krajowym

do 350 g gabaryt A

12800

do 350 g gabaryt B

20

od 350 g do 1000 g gab. A

100

od 350 g do 1000 g gab. B

90

od 1000 g do 2000 g gab. A

10

od 1000 g do 2000 g gab. B

20

do 350 g gabaryt A

690

do 350 g gabaryt B

20

od 350 g do 1000 g gab. A

10

od 350 g do 1000 g gab. B

10

od 1000 g do 2000 g gab. A

10

Od 1000 g do 2000 g gab. B

10

do 50 g

30

od 50 g do 100 g

1

od 100 g do 350 g

30

od 350 g do 500 g

10

od 500 g do 1000 g

1

od 1000 g do 2000 g

1

do 50 g

1

od 50 g do 100 g

1

od 100 g do 350 g

1

od 350 g do 500 g

1

od 500 g do 1000 g

1

od 1000 g do 2000 g

1

do 50 g

10

od 50 g do 100 g

1

od 100 g do 350 g

1

od 350 g do 500 g

1

od 500 g do 1000 g

1

od 1000 g do 2000 g

1

do 350 g gabaryt A

23300

do 350 g gabaryt B

150

od 350 g do 1000 g gab. A

30

od 350 g do 1000 g gab. B

170

od 1000 g do 2000 g gab .A

1

2.

3.

4.

5.

6.

Przesyłki nierejestrowane
priorytetowe w obrocie
krajowym

Przesyłki nierejestrowane
ekonomiczne w obrocie
zagranicznym – kraje
europejskie

Przesyłki nierejestrowane
ekonomiczne w obrocie
zagranicznym – kraje
pozaeuropejski

Przesyłki nierejestrowane
priorytetowe w obrocie
zagranicznym – kraje
europejskie

Przesyłki rejestrowane
ekonomiczne w obrocie
krajowym

Szacunkowa
ilość12 m-cy

Cena
jednostkowa
brutto*

Wartość
brutto
(iloczyn 4 x
5)

7.

8.

9.

10.

od 1000 g do 2000 g gab. B

40

do 350 g gabaryt A

800

do 350 g gabaryt B

10

od 350 g do 1000 g gab. A

1

od 350 g do 1000 g gab. B

10

od 1000 g do 2000 g gab .A

1

od 1000 g do 2000 g gab. B

1

do 50 g

5

od 50 g do 100 g

1

od 100 g do 350 g

1

od 350 g do 500 g

1

od 500 g do 1000 g

1

od 1000 g do 2000 g

1

do 50 g

50

od 50 g do 100 g

2

od 100 g do 350 g

2

od 350 g do 500 g

2

od 500 g do 1000 g

2

od 1000 g do 2000 g

2

Paczki pocztowe ekonomiczne w do 1000 g
obrocie krajowym
od 1000 g do 2000 g

1

od 2000 g do 5000 g

20

od 5000 g do 10000 g

1

Przesyłki rejestrowane
priorytetowe w obrocie
krajowym

Przesyłki rejestrowane
priorytetowe w obrocie
zagranicznym – kraje
europejskie

Przesyłki rejestrowane
priorytetowe w obrocie
zagranicznym

1

11.

Usługa ,,potwierdzenie odbioru ”
w obrocie krajowym

-----

21600

12.

Usługa ,,potwierdzenie odbioru ”
w obrocie zagranicznym

-----

50

13.

Usługa ,,zwrot do adresata”w
obrocie krajowym przesyłki
rejestrowanej z potwierdzeniem
odbioru o wadze do 350 g

-----

1400

14.

Usługa ,,zwrot do adresata” w
obrocie zagranicznym przesyłki
rejestrowanej z potwierdzeniem
odbioru o wadze do 50 g –
obszar Europy

-----

5

15.

Usługa odbioru przesyłek
pocztowych w obszarze
miejscowym (w granicach
administracyjnych danej
miejscowości ) 5 razy w
tygodniu w ciągu jednego
miesiąca kalendarzowego

-----

12

RAZEM:

-----

* Ceny jednostkowe brutto stanowić będą podstawę rozliczeń z wykonawcą po podpisaniu umowy.
W przypadku nadawania przez zamawiającego przesyłek nie ujętych w powyższej tabeli, podstawą rozliczeń
będą ceny z załączonego do umowy cennika usług pocztowych wykonawcy.
Powyższe rodzaje przesyłek zostały wskazane na podstawie danych dotyczących realizacji usług pocztowych
w 2013 roku i służą do porównania ofert złożonych w postępowaniu.
Objaśnienia:
1.W przypadku przesyłek listowych do 2000 g:
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 wysokości 20 mm, długość 325 mm, szerokość
230 mm.
Gabaryt B
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 (długość) nie może przekroczyć 600 mm.
2.W przypadku paczek pocztowych do 10 000 g:
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 długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300
mm
Gabaryt B
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub wysokość 300 mm lub szerokość
500 mm,
maksimum – suma długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może być większa
3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.
Oświadczam, że:
1.Zadeklarowane ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonywania niniejszego
zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, w tym w szczególności koszty transportu i rozładunku każdej dostawy
częściowej stanowić będą podstawę do rozliczeń w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
2.Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu
zamówienia.
3.Zdobyłem wszystkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz przystąpienia do realizacji
przedmiotu zamówienia.
4.W przypadku przyznania mi wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wyznaczonym przez
zamawiającego miejscu i terminie.
5.Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu doi składania ofert wraz z tym
dniem.
6.Zamówienie wykonam sam:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
7.zastrzegam/nie zastrzegam 1) w trybie art.8 zastrzegam / nie zastrzegam 1 w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) w odniesieniu

1

Niepotrzebne skreślić

do poniższych informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2), iż nie mogą być one udostępniane:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Oferta została złożona na .......... ponumerowanych stronach.
9. Załącznikami do niniejszego FORMULARZA OFERTY stanowiącymi integralną część oferty są:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………...

…………………………….
(Miejscowość, data)

…………………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
lub imienna pieczątka i parafa)

W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć
je zgodnie z postanowieniami SIWZ .
2

