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Warszawa, 16 kwietnia 2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na świadczenie usług pocztowych
w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym–
sprawa BBA-2/262-12/2018 informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów ogłoszenia
o zamówieniu a o następującej treści:
Pytanie Nr 1
Zamawiający w Części I pkt 3 wymaga zatrudnienia minimum 70% osób realizujących
czynności objęte zakresem zamówienia zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 108, ze zm.).
Jednocześnie w § 7 ust. 8 Załącznika nr 8 do Ogłoszenia Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca potwierdził spełnienie warunku dotyczącego zatrudnienia minimum 70% osób
realizujących umowę związaną z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek
pocztowych na podstawie umowy o pracę. W związku z usunięciem przez Zamawiającego
zapisów kryterium oceny ofert dotyczących zatrudnienia pracowników Wykonawcy, w celu
potwierdzenia i ujednolicenia zapisów wnioskujemy o modyfikację § 7 ust. 8 oraz 9
Załącznika nr 8 do Ogłoszenia w następujący sposób:
8. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia minimum 70% osób
biorących udział w realizacji umowy na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży na
każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu powyższego warunku.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca zaniechał spełniania
wymagania dotyczącego zatrudnienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek.
9. Kara umowna, o której mowa w ustępie poprzednim, nakładana będzie na Wykonawcę,
gdy z treści oświadczenia, o którym mowa w ust 8 nie będzie wynikało, iż Wykonawca
spełnienia warunek dotyczący zatrudnienia minimum 70% osób realizujących umowę
na podstawie umowy o pracę lub gdy w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
wykazane zostaną nieprawidłowości dotyczące dopełnienia obowiązku zatrudnienia osób,
które realizują czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Istotnych
postanowień umowy, w związku z powyższym:

§ 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia minimum 70% osób
biorących udział w realizacji umowy na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży
na każde wezwanie Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu powyższego warunku.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca zaniechał spełniania
wymagania dotyczącego zatrudnienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy stwierdzony przypadek.”
§ 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„Kara umowna, o której mowa w ustępie poprzednim, nakładana będzie na Wykonawcę, gdy
z treści oświadczenia, o którym mowa w ust 8 nie będzie wynikało, iż Wykonawca spełnienia
warunek dotyczący zatrudnienia minimum 70% osób realizujących umowę
na podstawie umowy o pracę lub gdy w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
wykazane zostaną nieprawidłowości dotyczące dopełnienia obowiązku zatrudnienia osób,
które realizują czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę.”
Pytanie Nr 2
Wykonawca w celu dokonania precyzyjnej wyceny wartości przedmiotu zamówienia, zwraca
się z prośbą o określenie średniej wysokości zadeklarowanej wartości przesyłek wskazanych
w pozycjach od 117 do 130 Formularza asortymentowo-cenowego. Wykonawca zwraca
uwagę, iż opłata za usługę uzależniona jest od kwoty zadeklarowanej wartości i znacząco
może wpłynąć na wartość zamówienia. W związku z powyższym prosimy o wskazanie
średniej wysokości zadeklarowanej wartości przesyłek ujętych w Formularzu, natomiast za
przesyłki z zadeklarowaną wartością, które nie zostaną ujęte w Formularzu asortymentowocenowym, opłata będzie uiszczana zgodnie z cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu
nadania przesyłek.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż wykreśla z formularza
asortymentowo – cenowego pozycje od 117 do 130. Zmodyfikowany Załącznik nr 7 –
formularz asortymentowo – cenowi stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Pytanie Nr 3
Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany uwarunkowań natężenia ruchu drogowego czy
ewentualne remonty dróg, budowę infrastruktury itp., a tym samym ewentualne zmiany
organizacji ruchu, które mogą wydłużyć czas potrzebny Wykonawcy na dojazd do
Zamawiającego w celu odebrania przesyłek w wyznaczonym czasie, Wykonawca zwraca się
z ponowną prośba o modyfikację godzin odbioru korespondencji z wskazanego przedziału
godzinowego 15:30 -16:00 na przedział godzinowy 15:00 -16:00
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pkt 4 Szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie
„Wykonawca zobowiązany jest do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych
do wyekspediowania z siedziby głównej Zamawiającego, tj. z Kancelarii Ogólnej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1,
od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 15.00-16.00. Odbioru dokonywać
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będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia.
Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany
przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w zestawieniu przesyłek nadanych (dla przesyłek
rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii
wagowych (dla przesyłek zwykłych - nierejestrowanych).”
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu dlatego też
dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do
dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 18 kwietnia 2018r.
o godz. 11:30.
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