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Rzeszów, dnia 12-02-2015 r. 
OR-IV.272.1.1.2015                                                                       
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 
pocztowych”. 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania 
jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytanie 1: 
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Odpowiedź na pytanie 1: 
 
Ad. 1.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia wskazanych w treści pytania przesyłek  
z zakresu przedmiotu zamówienia. 
 
Ad. 2.  
Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia odrębnego wykaz przesyłek wymagających 
nadania u operatora wyznaczonego.   
 
Zgodnie z treścią SIWZ wszelkie usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia muszą 
być świadczone przez Wykonawcę – z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza tryb opisany 
w treści pytania jeżeli nie będzie innej możliwości świadczenia usług i nie będą się temu 
sprzeciwiały obowiązujące przepisy w tym zakresie oraz jeżeli nie będzie to naruszać 
postanowień zawartej umowy. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdorazowo 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową realizację postanowień umowy, pod  
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rygorem zapłacenia kar umownych w niej przewidzianych. Zamawiający nie przewiduje 
również ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją postanowień 
umowy, poza określonymi w umowie (ofercie wybranego Wykonawcy). 
 
Pytanie 2: 
 

 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Zamawiający informuje, że około 50% nadanych przesyłek pocztowych to przesyłki listowe 
polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W ramach tych przesyłek ok. 15% stanowiły 
przesyłki specjalne. Dane te są danymi szacunkowymi za rok 2014 r., które mogą ulec 
znaczącym zmianom w latach przyszłych w momencie zaistnienia okoliczności związanych 
m.in. z zakresem zadań poszczególnych Departamentów, ilością prowadzonych spraw 
sądowych, administracyjnych i  bardzo dużym, szybkim rozwojem elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
 
Pytanie 3: 
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Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Patrz: odpowiedź na pytanie 2. 
 
Pytanie 4: 
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Pytanie 5:  
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Odpowiedź na pytanie 4 i 5: 
 
Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy wyrażonego w treści pytania. Zamawiający 
nie wyraża zgody na modyfikację § 5 ust. 1 „Istotnych dla stron postanowień, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego” (załącznik nr 
5 do SIWZ). Kary, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 i 5-8 mają charakter dyscyplinujący 
Wykonawcę i zostały ustanowione w celu ochrony interesu Zamawiającego, natomiast kara, 
o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4, jest konsekwencją otrzymania przez niego dodatkowych 
punktów w II i III kryterium oceny ofert. Postanowienia § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 załącznika nr 5 do 
SIWZ nie mają zastosowania w sytuacji, kiedy oferty nie otrzymają żadnego punktu  
w przedmiotowych kryteriach, tzn. w sytuacji kiedy Wykonawca w ogóle nie wpisze terminu 
doręczenia (…) w formularzu oferty lub nie umożliwi Zamawiającemu śledzenia przez 
internet (…). Wykonawca ma zatem wybór, może on:  
a) nie wpisać terminu doręczenia (…) lub nie umożliwić Zamawiającemu śledzenia przez 
Internet (…), i w związku z tym jego oferta nie otrzyma żadnego punktu w II i III kryterium 
oceny ofert – tym samy ww. postanowienia nie będą mieć zastosowania albo  
b) otrzymać do 5 punktów w kryterium I oraz kryterium II oceny ofert, i wówczas wliczyć  
w cenę ewentualne ryzyko zapłaty rzeczonych kar umownych.  
 
Pytanie 6: 
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Odpowiedź na pytanie 6: 
 
Tiret pierwsze:  
Zamawiający nie przewiduje możliwości alternatywnego świadczenia usług pocztowych 
będących przedmiotem zamówienia bez konieczności użycia maszyny do frankowania  
w ogóle. W pkt. 7 SOPZ została wyrażona zasada, iż Zamawiający będzie uiszczał opłaty od 
nadawanych przesyłek listowych w formie frankowania na maszynach frankujących, a tylko 
wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku awarii maszyn frankujących, opóźnienia w zapłacie 
lub brak zapłaty Kaucji Wykonawca dopuści nadawanie przez Zamawiającego przesyłek 
pocztowych z zastosowaniem formy „opłaty z dołu” – wówczas to podstawą do wystawienia 
faktury będzie protokół odbioru części zamówienia bez zastrzeżeń podpisany przez 
Zamawiającego. 
 
Tiret drugie: 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy – Zamawiający posiada dwie maszyny 
na wypadek gdyby jedna z nich uległa awarii. Jedna z tych maszyn, maszyna FP EFS 3000 jest 
maszyną, do której dostęp do części zamiennych jest – ze względu na rok produkcji tej 
maszyny – mocno utrudniony. Dlatego też niemożliwe jest całkowite wyłączenie maszyny 
frankującej FP Ultimail 90, która może stanowić zabezpieczenie świadczenia usług na 
wypadek awarii pierwszej maszyny. Zamawiający jednocześnie informuje, że istnieje 
możliwość przeprogramowania maszyny FP Ultimail 90, tak aby była przystosowana  
w obiegu operatora innego niż operator wyznaczony. Ponadto, Zamawiający dopuszcza 
możliwość uiszczania opłat od nadawanych przesyłek listowych w formie frankowania na 
maszynach frankujących należących do Wykonawcy użyczonych Zamawiającemu na czas 
realizacji zamówienia – od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Koszty użyczenia 
Wykonawca powinien wliczyć w cenę jednostką zgodnie z rozdz. XII pkt 1 SIWZ. 
 
Tiret trzecie: 
Zamawiający dokonał zmiany treści pkt. 7 załącznika nr 6 „Szczegółowy (…)” do SIWZ. Punkt 
7 załącznika nr 6 do SIWZ otrzymał nowe, następujące brzmienie: 
„7.1. Zamawiający będzie uiszczał opłaty od nadawanych przesyłek listowych w formie 
frankowania na maszynach frankujących FP Ultimail 90 oraz FP EFS 3000 – od pierwszego 
dnia obowiązywania umowy. 
7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość uiszczania opłat od nadawanych przesyłek listowych  
w formie frankowania na maszynach frankujących należących do Wykonawcy użyczonych 
Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia – od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 
Koszty użyczenia Wykonawca powinien wliczyć w cenę jednostką zgodnie z rozdz. XII pkt 1 
SIWZ. 
7.3. W sytuacji określonej w pkt. 7.1. koszty związane z serwisem i naprawą maszyn 
frankujących ponosi Zamawiający, a koszty przeprogramowania ponosi Wykonawca.  
W sytuacji określonej w pkt. 7.2 koszty związane z serwisem i naprawą oraz koszty 
przeprogramowania ponosi Wykonawca. Jeżeli awaria maszyny została spowodowana  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, koszty naprawy ponosi Zamawiający  
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– w takiej sytuacji do Zamawiającego należy wybór podmiotu zlecającego naprawę, trybu 
zlecenia naprawy oraz podmiotu, któremu zostanie zlecona naprawa. 
 

7.4. Zasady rozliczania i regulowania należności dla przesyłek opłacanych przy użyciu 
maszyny do frankowania. 
1) Uiszczanie opłaty przez Zamawiającego tzw. „Kaucji” na zabezpieczenie należności na 

poczet przyszłych usług pocztowych następować będzie w formie opłaty z „góry”, co 
skutkować będzie odpowiednim ustawieniem przez Wykonawcę licznika maszyn do 
frankowania. 

2) Wpłata o której mowa w pkt. 1) dokonywana przez Zamawiającego na poczet ustawienia 
licznika maszyny do frankowania, nie będzie stanowić zaliczki (przedpłaty) w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.  
z 2012 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) z uwagi na brak możliwości skonkretyzowania na 
moment wpłaty usług pocztowych, których płatność zabezpiecza Kaucja. 

3) Zamawiający dokonywać będzie wpłat kaucji na zabezpieczenie należności, na poczet 
wykonania usług pocztowych z góry, przelewem na wskazany przez Wykonawcę nr 
rachunku bankowego. 

4) Ustawienie licznika maszyny frankującej odpowiednio do wysokości wpłaty kaucji  
w siedzibie Zamawiającego, następować będzie najwcześniej w dniu stwierdzenia wpływu 
środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5) Po otrzymaniu przez Wykonawcę kaucji, o której mowa w pkt. 1), Wykonawca wystawi na 
Zamawiającego notę uznaniową.  

6) W terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca rozliczeniowego, Wykonawca wystawi 
na Zamawiającego fakturę dokumentującą faktycznie zrealizowane usługi pocztowe na 
rzecz Zamawiającego w tym okresie rozliczeniowym. 

7) Kwota wynikająca z faktury, zostanie pobrana z wpłaconej uprzednio przez 
Zamawiającego kaucji. W momencie wyczerpania kwoty kaucji, ponowne wykorzystani 
maszyny do frankowania przez Zamawiającego, będzie możliwe po wpłacie kaucji o której 
mowa w pkt. 1) i pkt. 3). 

8) W przypadku awarii maszyn frankujących, opóźnienia w zapłacie lub brak zapłaty Kaucji    
Wykonawca dopuści nadawanie przez Zamawiającego przesyłek pocztowych  
z zastosowaniem formy „opłaty z dołu” z terminem płatności do 21 dni – licząc od dnia,  
w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę.”. 

 
Pytanie 7: 
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Odpowiedź na pytanie 7: 
 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
 
Pytanie 8: 
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Odpowiedź na pytanie 8: 
 
Zamawiający dokonał zmiany rozdz. XII SIWZ. 1. Zgodnie z rozdz. XII w brzmieniu 
obowiązującym po zmianie, Wykonawcy w pierwszej kolejności ustają cenę jednostkową 
netto. Tak ustaloną cenę jednostkową netto Wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę 
formularza cenowego stanowiącego załącznik do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 
po czym dokonują odpowiednich działań wynikających z tegoż formularza, mających na celu 
obliczenie ceny jednostkowej brutto, a następnie ceny oferty brutto. W związku  
z powyższym Zamawiający zmienił odpowiednio treść załącznika nr 1 „Szczegółowa 
kalkulacja ceny oferty” do „Oferty Wykonawcy” i załącznika nr 5 do SIWZ - § 3 ust. 1 pkt 2, 
który otrzymał brzmienie: „Ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy nie 
ulegną podwyżce w okresie obowiązywania umowy – z zastrzeżeniem zdania trzeciego. Do 
ww. cen Wykonawca będzie naliczał podatek od towarów i usług VAT, stosując stawkę 
procentową obowiązującą dla tego podatku w dniu wykonania usługi (…)”. Natomiast  
w przedmiocie prośby Wykonawcy o wskazanie naliczonej stawki podatku VAT  
–  Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
 
Pytanie 9: 
 

 
 
Odpowiedź na pytanie 9: 
 
Zamawiający przewiduje nanoszenie na przesyłki listowe rejestrowane oraz książki nadawcze 
kody kreskowe (nr „R”) służące do rejestrowania przesyłek, które wcześniej zostaną 
dostarczone nieodpłatnie przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


