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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ZP.271/9/ORG/ 13 na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka”

Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 05 kwietnia 2013 roku w sprawie
ww. postępowania

Informuje, iż z uwagi na specyfikę funkcjonowania Zamawiającego wszelka korespondencja
musi być dostarczana do Urzędu Miasta Milanówka codziennie w godzinach porannych, a tym
samym zapis ust. 9 opisu przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Jednocześnie
przypominam, iż zgodnie z zapisem ust. 10 opisu przedmiotu zamówienia, jeśli Wykonawca
posiadać będzie placówkę nadawczą w miejscowości Zamawiającego dostarczanie oraz odbiór
przesyłek leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia o wyrażenie zgody do Centrali Poczty Polskiej
na stosowanie przez Zamawiającego druków własnego nakładu, jednak zgodnie z zapisem ust
23 Opisu przedmiotu zamówienia koszty związane z zakupem czy też wydrukiem oraz dostawą
druków ponosi Wykonawca.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia zapisu
dotyczącego terminu płatności faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany we wzorze umowy § 5 ust. 6

Zgodnie z zapisem art. 32 ust. 1 ustawy Prawo Pocztowe: „przesyłkę pocztową, której nie
można doręczyć adresatowi, operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie
usługi pocztowej, zwraca nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten
może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo w
cenniku usług powszechnych albo w umowie”.
Zgodnie z powyższym, stwierdzenie „może żądać” według Zamawiającego nie określa
obligatoryjnie, że opłata za ewentualny zwrot do siedziby Zamawiającego musi zostać
naliczona i tym samym wymaga aby była wliczona w koszt nadania przesyłki.

Zamawiający określił formę wynagrodzenia dla Wykonawcy za realizacje zamówienia jako
wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż jest ono ustalone z góry na podstawie dokumentacji
przetargowej i nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania zawartej umowy. Zostanie
ustalone w kwocie absolutnej, przy zgodzie Stron, na to, że Wykonawca nie będzie domagać się
wynagrodzenia wyższego za realizację całego zamówienia, niż podane w § 4 ust 2 wzoru
umowy, na podstawie złożonej oferty.
Ceny za świadczenie usług podane przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom w trakcie
realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez Zamawiającego w
dokumentacji przetargowej zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

Zamawiający informuję, że prawidłowy zapis został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia,
tj. 50 000 g, podaną we wzorze umowy masę należy potraktować jako błąd pisarski.
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