Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-40/2016

Warszawa, 3 sierpnia 2016 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu ust. 12 Załącznika Nr 1 do SIWZ:
Jest:
Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciążyć
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym
dniu i czasie.
Proponujemy zapis:
Jeżeli Wykonawca nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu
i czasie Wykonawcy przysługuje kara umowna zgodnie z Regulaminem usługi Wykonawcy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie 2
W Załączniku Nr 8 SIWZ § 1 ust. 9 Zamawiający wymaga, aby „w przypadkach przesyłek
nadawanych na specjalnych zasadach, Wykonawca zobowiązany będzie do używania druków
za potwierdzeniem odbioru” odpowiednich do Wykorzystania w postępowaniach
administracyjnych zgodnie z KPA”
W związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przesyłki objęte
przedmiotem zamówienia wymagają zastosowania z chwilą ich nadania wymogów
zachowania terminu wniesienia dokumentu do sądu (art. 165 § 2 Kodeksu Postępowania
Cywilnego), zachowania terminu określonego w art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego oraz art. 17 ustawy Prawo Pocztowe?
Dodatkowo w celu przedstawienia rzeczywistych kosztów ich nadania czy Zamawiający
może podać szacunkową ilość przesyłek poprzez dodanie pozycji 29a w Załączniku nr 6 do
SIWZ:
Lp.

ZAPOTRZEBOWANIE NA
PRZESYŁKI POCZTOWE W
OKRESIE 16.08-31.12.2016 R.

29a

Listy krajowe polecone za
potwierdzeniem odbioru, do 50
gram, gabaryt A
Nadane u operatora
wyznaczonego na specjalnych
zasadach

Szacowana ilość
przesyłek w
trakcie realizacji
umowy (szt.)

Cena
jednostkow
a brutto
(zł)

Wartość
brutto (zł)
(kol. 3x4)

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż w korespondencji
przesyłanej przez UOKiK występują przesyłki specjalne wymagające zastosowania z chwilą
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ich nadania wymogów zachowania terminów wniesienia dokumentu do sądu określonych
w stosownych przepisach KPA i KPC, jak również Prawo Pocztowe.
Zamawiający nie przychyla się jednak do wniosku Wykonawcy o dodanie dodatkowej
pozycji do Załącznika Nr 6 do SIWZ zaznaczając jednocześnie, iż szacunkowo ilość tego
typu przesyłek specjalnych nie powinna przekroczyć 30% ilości szacunkowych dla
poszczególnego rodzaju przesyłek za potwierdzeniem odbioru (ZPO).
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z zapisami SIWZ co do zasady
wszystkie przesyłki powinny być rozliczane według cen ofertowych określonych
w wypełnionym przez wykonawcę Załączniku Nr 6 do SIWZ z zastrzeżeniem, iż
w przypadku zlecenia usług nieujętych w tym załączniku zastosowanie będą miały ceny
i opłaty zawarte w cenniku Wykonawcy aktualnym na dzień nadania przesyłki.
Pytanie 3
W związku z treścią § 5 ust. 3 oraz § 6 ust. 1 – załącznika nr 8 do siwz dotyczącego podstaw
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą czy Zamawiający dopuszcza uregulowanie
formy rozliczeń niniejszego zamówienia publicznego do poniższej formy:
Podstawą rozliczeń finansowych jest suma opłat za usługę odbioru przesyłek pocztowych,
nadane i zwrócone przesyłki oraz zlecone usługi komplementarne, stwierdzona na podstawie
dokumentów nadawczych i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikiem usług
pocztowych obowiązujących w dniu nadania przesyłek.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Zapis zaproponowany przez Wykonawcę jest zbieżny z aktualnym brzmieniem § 6 ust. 1
Istotnych postanowień umowy.
Zapisy § 5 ust. 3 - 5 oraz § 6 ust. 1 wskazują iż rozliczenie przesyłek będzie odbywać się
odpowiednio zgodnie z cenami z formularza asortymentowo-cenowego dla przesyłek
wskazanych w tym załączniku oraz odpowiednio zgodnie z cennikiem Wykonawcy
obowiązującym w dniu nadania przesyłek dla przesyłek o niestandardowych parametrach.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w § 6 ust. 3 Załącznika nr 8 SIWZ:
Jest:
Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura wpłynęła na nie mniej niż 14 dni przed upływem tego
terminu. W przypadku wpływu faktury po tym terminie płatność ulega automatycznemu
wydłużeniu.
Proponujemy zapis:
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od
daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca doręczy ją Zamawiającemu w terminie 7
dni od daty jej wystawienia.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany §6 ust. 3
Załącznika Nr 8 (istotne postanowienia umowy), który uzyskuje brzmienie:
„Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, pod warunkiem, że faktura
wpłynęła do Zamawiającego na nie mniej niż 14 dni przed upływem tego terminu.
W przypadku wpływu faktury po tym terminie płatność ulega automatycznemu wydłużeniu.”
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Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu zawartego w § 7 ust. 3, oraz
równoczesne wykreślenie § 7 ust. 4 i 5 oraz 8 stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ:
Jest:
W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia bądź niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Pocztowe.
Proponujemy zapis:
Zasady realizacji usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, uprawnia
Zamawiającego i Adresata oraz postępowanie reklamacyjne określa Regulamin świadczenia
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, Wykonawcy, który dostępny jest na
stronie internetowej Wykonawcy oraz w placówkach Wykonawcy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach
SIWZ.
Pytanie nr 6
W związku z treścią § 1 ust 9 Załącznika nr 8 SIWZ dotyczącego nadawania przesyłek na
specjalnych zasadach określonych w Kodeksie Postepowania Administracyjnego czy
Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu zawartego w § 15 ust. 1, nadając
mu nową treść:
Jest:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380); oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164); Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.).
Proponujemy zapis:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380); oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) oraz KPA (t.j. Dz. U. z 2016.23 z dnia
2016.01.07).
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż przychyla się do wniosku
Wykonawcy i dokonuje stosownej zmiany polegającej na dodaniu do § 15 ust. 1 Załącznika
Nr 8 do SIWZ odniesienia do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).
W związku z powyższym § 15 ust. 1 Załącznika Nr 8 (istotne postanowienia umowy)
otrzymuje brzmienie:
„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380); ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) oraz KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
23)”.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
i dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać
do dnia 8 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 8 sierpnia 2016 r. godz.
12:00.
Zastępujący Dyrektora Generalnego
Maciej Jabłoński
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