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Rzeszów, dnia 17-11-2015 r. 
OR-IV.272.1.52.2015                                                                                
 

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.) zwanej dalej „ustawą” 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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Pytanie 2: 
 

 

 
 

Pytanie 3: 
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Pytanie 4: 
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Pytanie 5: 
 

 
 
Pytanie 6: 
 

 

 
 
Pytanie 7: 
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Pytanie 8: 
 

 
 
Pytanie 9: 
 

 
 
Odpowiedzi na pytania/wyjaśnienia: 
 
Ad. 1 
 

Zamawiający dokonał zmiany treści załącznika do formularza oferty, stanowiącego 
szczegółową kalkulację ceny oferty. Zgodnie z nowym brzmieniem rzeczonego załącznika, 
zostały wyodrębnione nowe wiersze dla wyceny tzw. przesyłek specjalnych, wymagających 
nadania u operatora wyznaczonego. Wykonawca ustala/oblicza cenę oferty mając na 
względzie odpowiednie postanowienia SIWZ, w tym  szczególności postanowienia rozdz. XII. 
Rozliczenia zamawiającego z wykonawcą odbywać się będą zgodnie z zasadami określonym 
w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 

Jednocześnie zamawiający informuje, że każdorazowo Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prawidłową realizację postanowień umowy, pod 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). 
 
Ad. 2 
 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy, oznacza to że wskazany wolumen 
przesyłek terminowych odnosi się wyłącznie do przesyłek rejestrowanych z usługą ZPO.   
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Ad. 3 
 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy – zamawiający nie dokona modyfikacji 
treści SIWZ, polegającej na zmianie kryteriów oceny ofert. 
 
Ad. 4 
 

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). Postanowienie § 5 ust. 1 pkt 1-2 i 4-7 ma na celu ochronę interesu 
Zamawiającego – są ustalone dla wszystkich Wykonawców zgodnie z zasadą równego  
traktowania; nie dokonują rozróżnień ze względu na status Wykonawcy, tzn. obowiązują 
jednakowo wszystkich – operatorów pocztowych i wyznaczonego operatora pocztowego. 
Kara, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 i 4-7 ma charakter dyscyplinujący Wykonawcę, 
natomiast kara, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 jest konsekwencją otrzymania przez niego 
dodatkowych punktów w II kryterium oceny ofert. Postanowienie § 5 ust. 1 pkt 3 załącznika 
nr 5 do SIWZ nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy oferta nie otrzyma żadnego punktu  
w przedmiotowym kryterium, tzn. w sytuacji kiedy Wykonawca nie umożliwi 
Zamawiającemu śledzenia przez internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie 
krajowym. Wykonawca ma zatem wybór, może on:  
a) nie zaoferować Zamawiającemu możliwości śledzenia przez internet rejestrowanych 
przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, i w związku z tym jego oferta nie otrzyma 
żadnego punktu w II kryterium oceny ofert – tym samy ww. postanowienia nie będą mieć 
zastosowania albo  
b) umożliwić Zamawiającemu śledzenie przez internet rejestrowanych przesyłek pocztowych 
w obrocie krajowym i otrzymać 5 punktów w kryterium II oceny ofert, i wówczas liczyć się  
z ryzykiem zapłaty rzeczonej kary umownej.  
 
Ad. 5 
 

W zakresie pytania piątego zamawiający wyjaśnia co następuje: 
a) postanowienie § 5 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ, odnosi się do przypadków 

nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (w tym 
również do przypadków nienależytego wykonania umowy z winy wykonawcy); 

b) katalog przesłanek, których niespełnienie przez wykonawcę będzie skutkować 
naliczeniem wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 5 załącznik nr 5 do SIWZ kary umownej ma 
charakter otwarty – w katalogu tym mieszczą się również (ale nie tylko) przesłanki,  
o których mowa w § 6 ust. 11 załącznika nr 5 do SIWZ bez względu na częstotliwości ich 
występowania; 

c) zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy; użyty przez zamawiającego zwrot 
„każdorazowo” oznacza, że za każde naruszenie przez Wykonawcę warunku określonego 
w umowie (w tym w załączniku do umowy - SOPZ) innego niż określonego w § 6 ust. 11 
pkt 1-4 załącznika nr 5 do SIWZ zostanie nałożona kara na wykonawcę – nawet jeśli za 
podobne naruszenie kara była już nakładana; 

d) zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy. 
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Ad. 6  
 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy. 
 
Ad. 7 
 

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. 
 

Zamawiający nie dopuszcza zatem możliwości rewizji swojego w stanowiska w zakresie 
wyłączenia z użycia jednej z maszyn frankujących FP Ultimail 90. Zamawiający wyjaśnia,  
że 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. Ponadto, wskazana maszyna ulega często 
awarii. Dlatego też niemożliwe jest całkowite wyłączenie maszyny frankującej FP Ultimail 90, 
która może stanowić/ stanowi zabezpieczenie świadczenia usług na wypadek awarii 
pierwszej maszyny. Zamawiający jednocześnie przypomina, że istnieje możliwość 
przeprogramowania maszyny FP Ultimail 90, tak aby była przystosowana w obiegu operatora 
innego niż operator wyznaczony. Dodatkowo 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 jednostkową zgodnie z rozdz. XII pkt 1 SIWZ. 
 
Ad. 8 
 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku wykonawcy. Postanowienie § 3 ust. 2 pkt 4 
załącznika nr 5 do SIWZ, nie wyklucza możliwości zapłaty należność przysługującej 
Wykonawcy w terminie 14 dni – licząc od dnia, w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo 
wystawioną fakturę. 
 
Ad. 9 
 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przedziału czasowego na obsługę skrytki nr 17.  
 


