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                                                                                                 W y k o n a w c y 

    

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : 

„Świadczenie usług pocztowych dla Związku Międzygminnego                                               

EKO-SIÓDEMKA w Krotoszynie w 2021 r.” 

 

 
 

Zamawiający udziela odpowiedzi  na zapytania, które zostały złożone do ogłoszenia                       

o zamówieniu  w w/w postępowaniu : 
 

Pytanie 1 

Wykonawca wnioskuje  o zmianę zapisu w  treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - Dział 

IX pkt 4. Zasady dokonania rozliczeń – lit .e)  z: 

- "e) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego." 

na: 

- "e) za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy." 
 

Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Pozostaje zapis:  

"za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego". 
 

Pytanie 2 

Czy zamawiający dopuszcza zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany 

Cennika usług powszechnych w trybie przewidywanym w ustawie Prawo pocztowe i zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu komunikacji Elektronicznej? 
 

Odp. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadkach opisanych 

w pkt.  IX.13 ogłoszenia o zamówieniu za wyjątkiem zapisu o programach rabatowych, z którego 

Zamawiający rezygnuje. 
 

 

Pytanie 3 

W związku z wyrażaniem przez Zamawiającego chęci korzystania z programów rabatowych, 

Wykonawca informuje, że możliwość skorzystania ze stosowanych przez Wykonawcę taryf specjalnych 

wiąże się, z koniecznością zrealizowania przez Wykonawcę szeregu dodatkowych czynności 

związanych z przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek, oraz nadaniem przez klienta określonego 

wolumenu w okresie miesiąca kalendarzowego. 

W przypadku przesyłek nierejestrowanych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest: 

1) maszynowe nanoszenie adresu, zgodne z Polskimi Normami, gwarantujące jego odczytywanie przez 

czytnik listowych maszyn rozdzielczych,  



2) ostemplowanie przesyłek nierejestrowanych datą nadania (odcisk z maszyny do frankowania) lub 

umieszczenie napisów informujących o odstąpieniu od ich stemplowania i po uzgodnieniu z 

Wykonawcą naniesienie daty i miejsca nadania,  

3) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kategorii na ekonomiczne i priorytetowe,  

4) posortowanie przesyłek nierejestrowanych według kodów pocztowych w zakresie uzgodnionym  

z Wykonawcą, minimum do drugiej cyfry kodu pocztowego,  

5) nadanie przesyłek nierejestrowanych w uzgodnionej z Wykonawcą placówce pocztowej nadawczej,  

6) sporządzanie przez nadawcę zestawień ilościowo-wartościowych przesyłek nierejestrowanych, 

według kategorii, rodzajów gabarytów oraz przedziałów wagowych, zgodnie z cennikiem w dwóch 

egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla pocztowej placówki nadawczej albo 

przekazanie ich do pocztowej placówki nadawczej przy wykorzystaniu systemu elektronicznego 

Wykonawcy albo uzgodnionego z Wykonawcą formatu elektronicznej książki nadawczej,  

7) informowanie placówki pocztowej nadawczej o planowanym nadaniu. 

W przypadku przesyłek rejestrowanych miejscowych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane 

jest: 

1) wydzielanie przez nadawcę w osobny strumień, na etapie nadawania, przesyłek poleconych 

miejscowych z całej partii nadawanych przesyłek poleconych,  

2) sporządzanie przez nadawcę pocztowej książki nadawczej dla przesyłek poleconych miejscowych 

(w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla placówki pocztowej nadawczej) 

albo przekazanie jej przy wykorzystaniu systemu elektronicznego Wykonawcy albo uzgodnionego z 

Wykonawcą formatu elektronicznej książki nadawczej; pocztowa książka nadawcza nie może 

obejmować przesyłek innych niż przesyłki polecone miejscowe,  

3) przekazanie przesyłek poleconych miejscowych do nadania zgodnie z kolejnością wpisów w 

pocztowej książce nadawczej. 

W przypadku paczek pocztowych poza nadaniem określonego wolumenu wymagane jest: 

1) wykorzystanie do nadania systemu elektronicznego Wykonawcy albo uzgodnionego z Wykonawcą 

innego formatu elektronicznej książki nadawczej.  

Wykonawca informuje, że rabaty na poszczególne rodzaje przesyłek naliczane są niezależnie od siebie. 

 

W związku z powyższym, czy Zamawiający przewiduje  wykonywanie dodatkowych czynności, 

umożliwiających zastosowanie taryf specjalnych? 

 

Odp. 

Zamawiający rezygnuje z programów rabatowych. 
 

Pytanie 4 

 

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą email? 

Jeżeli tak, Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie adresu e-mail do przesłania oferty. 

 

Odp.  

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty droga mailową. 
 

Pytanie 5 

Wykonawca informuje, że na BIP Zamawiającego brak jest  Załącznika - formularz oferty oraz 

Załączników nr 2a, 2b i 3.  

W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca prosi o udostępnienie powyższych 

Załączników. 



 

Odp. 

Zamawiający udostępnia w BIP w/w załączniki.  

 

 

 

Załączniki : 

Załącznik- formularz oferty oraz Załączniki nr 2a, 2b i 3.  

 

 
                  Przewodniczący Zarządu                                      Z-ca Przewodniczącego Zarządu 

Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA     Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA 

                                           /- /                                                    / - /     

              

Ewa Obal                                 Franciszek Marszałek



 


